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Deșl interlocutorul nostru este 
nu suprasolicitat, ci pur și sim
plu hărțuit de treburi, care de 
cere mai presante, oscilînd in
tre rezolvarea cererii unui ce
tățean șl adoptarea unor mă
suri de importanță vitală pen
tru destinele întregului județ, 
amabilitatea s-a dovedit a nu 
fi deloc de circumstanță. Ba, 
mal mult, solicitând un interviu, 
reporterii s-an văzut puși în 
situația de a jalona prin cîteva 
întrebări detalii dintr-o discu
ție începută mult înainte și care 
continuă. Tema abordată nu re
prezintă pentru interlocutor un 
simplu subiect de discuție, ci o 
preocupare permanentă, stator
nică, integrată organic frămîn- 
tărilor, activității sale zilnice.

— Desigur, ne relatează tova
rășul ION SIRBU, ne aflăm în
tr-o perioadă de amplă organi
zare și reorganizare. Comitetul 
nostru județean, toate organele 
de partid Sînt chemate să-și dis
tribuie atenția și eforturile 
spre rezolvarea multor pro
bleme, în primul rînd spre cele 
legate de dezvoltarea economică, 
de îndeplinirea sarcinilor care 
stau în fața unităților industri
ale șl agricole, de desfășurarea 
Întregii activități sociale si cul
turale. Ca pretutindeni, și în 
județul nostru sînt multe, foarte 
multe de făcut. Dar tocmai de

I La ferma
agricolă Birda NEGLIJAREA

LUCRULUI MĂRUNT
SUTE DE MII DE LEI

PIERDERI
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Așezarea tn imediata apropiere 
a complexului zootehnic de la 
Halînga, configurația văluroasă a 
terenului, baza materială speci
fică existentă, tendința că încă 
din primele momente să fie atra
se în circuitul producției resurse
le naturale și economice existente 
— iată principalii factori ce au 
dictat direcțiile de dezvoltare, 
profilul mixt al fermei agricole 
Birda: creșterea oilor, pomicul
tura, producerea furajelor. Și, cu 
cit se aprofundează, analiza asu
pra factorilor economici, sociali 
și pedo-climatici, vine mai mult 
să convingă asupra oportunității 
constituirii sale ca fermă, asupra 
orientării justificate în stabilirea 
profilului. După cum se sublinia 
și de către șeful fermei, tovară
șul Dumitru RADESCU, „la 
Birda sînt asigurate toate con
dițiile desfășurării unei activități 
optime pentru obținerea unor re
zultate economice concludente".

O cifră contrastează însă cu 
aceste aprecieri, îndeamnă la me
ditate : în 1968 ferma este pla
nificată cu dotări de la bugetul 
statului în valoare de aproape o 
jumătate milion lei. Cu alte cu
vinte, în timp ce și aici se vor
bește de organizare superioară, 
de respectarea unei cerințe ele
mentare a activității oricărei u-
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aceea, orictte treburi am avea, 
nu putem să nu ne gîndim în 
permanentă la tineret. Realiza
rea tuturor proiectelor, a tutu
ror obiectivelor și măsurilor 
care privesc dezvoltarea județu
lui presupune aportul său din 
ce în ce mai mare, contribuția 
de pricepere și entuziasm a ti
nerilor. Șd, în acest scop, îm
bunătățirea continuă a muncii 
educative, a activității organi
zației sale. Aflîndu-se și el la 
început de drum, în fata unor 
sarcini deosebite rezultate din 
Hotărîrea C.C. al P.C.R. privind 
îmbunătățirea muncii cu tine
retul, a unul program vast și 
concret de acțiune stabilit la 
Consfătuirea pe tară a U.TjC., 
comitetul nostru județean al 
U.T.C. are condiții optime de 
muncă, posibilități de a materia
liza într-o activitate bogată, 
multilaterală, resursele de iniția
tivă, de pricepere și elan ale 
tinerilor din școiM, din între
prinderi, de la sate. In ce ne 
privește, ne străduim, să-1 acor
dăm tot sprijunul, să-i punem 
la îndemână sfatul și experiența 
noastră de muncă și de viată 
pentru a-1 ajuta să găsească 
cele mai bune metode, cele mai 
eficiente mijloace de realizare

(Continuare în pag. a Il-a)
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nități economice — eficiența 
muncii și a fondurilor ma
teriale și bănești cheltuite 
— concomitent cu folosirea 
unor mașini și utilaje mo
derne, cu utilizare largă a tot 
ceea ce tehnica și industria noas
tră recomandă și, respectiv, pro
duce, se irosește cu seninătate 
o jumătate de milion de lei. Fac
torii determinanți ? lată-i în vi
ziunea șefului de fermă, inginerul 
Dumitru Rădescu (și din păcate 
nu numai al său ci și al celor 
ce au vizat o astfel de activitate 
economică-financiară): existența 
unor animale din rase cu 
productivitate redusă; folosirea 
unor furaje, aflate în stoc, ce au 
fost realizate la un preț de cost 
ridicat; posibilități reduse de 
mecanizare(? I) și în utilizarea 
pajiștilor naturale. Și, fiecare din
tre acești factori sînt susținuți 
cu argumente în aparență foarte 
convingătoare.

Realitatea, de fapt, dovedește, 
însă, că la ferma agricolă de la 
Birda, nu factorii invocați Sînt 
determinați în nerealizarea a ceea 
ce constituie dezideratul pro
ducției, al activității economice 
a oricărei întreprinderi — renta
bilitatea — ci neluarea în calcul 
a efortului propriu concretizat în 
soluții științifice, de eficiență, în 
organizarea produoției și a mun
cii, în adaptarea la condițiile fer
mei a tot ceea ce este nou, ne
glijarea așa-ziselor lucruri mă
runte, care, avute în atenție, ar 
fi putut determina nu numai re
ducerea dotației dar și realizarea 
de beneficii. Numai prin folosirea 
gospodărească a pășunii — care 
în cadrul fermei ocupă cîteva sute 
de hectare — (practicarea pășu- 
natului după metoda parcelării, 
fertilizarea cu doze moderate de 
îngrășăminte chimice etc.) se pot 
obține suplimentar circa 250 to
ne fin, adică o producție în va
loare de peste o sută de mii lei; 
prin valorificarea timpurie a mie
ilor și la greutatea comercială op
timă — îndeosebi la export — 
prin realizarea unui spor de circa 
3—5 litri lapte de la fiecare 
oaie (producția medie de treizeci 
litri este cu mult sub posibilitățile 
reale ale rasei) — încă alte zeci 
de mii de lei recuperați, iar prin 
îmbunătățirea indicelui de calita
te la fructe, prin realizarea unui 
spor la producția de fructe, folo
sirea gospodărească a bazei ma
teriale — aproape o sută cinci
zeci de mii lei. Și, dacă ar exista 
preocupare pentru utilizarea de
plină și tot timpul anului a for
ței mecanice (în prezent abia în 
proporție de circa 60 la sută folo- 

adaptarea
proporție
sită) dacă s-ar urmări

GH. BRAD

(Continuare in pag. a V-a)
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Cîștigătorul Turneului internațional de șah al României, 
marele maestru internațional BRUNO PARMA, laureat al 
premiului oferit de „Scinteia tineretului" în vizită la redacția 

ziarului nostru.
Foto i VWRZb RARA

ECOURI LA ANCHETA „LOCUL FILOZOFIEI ÎN ȘCOALĂ” 

/mn0D»rr*7xnrjr DDPnĂoi
cînd joc cu albele"

declară BRUNO PARMA, In vizită la „Scinteia tineretului'*
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Efortul de modernizare a în- 
vățămîntului superior include — 
în mod firesc — înnoirea pre
dării și seminarizării filozofiei, 
deoarece, cum se știe, aceasta 
este una din disciplinele esen
țiale pentru formarea gîndirii și 
atitudinii omului nou al socie
tății noastre. Instrucția filozofică 
este chemată să înaripeze gîndi-

Uzinele Mai" Ploiești Foto: ED. HOFER
• •••••••••••*••••••••••••••••••••••••••

„CASA CONSTRUCTORILOR11 ARE
NEVOIE DE... REPARAȚII

K

Suceava. Siluetele noilor con
strucții conferă orașului o per
sonalitate distinctă. Se construie
ște intens. Anual 500—600 de fa
milii se mută în apartamente 
confortabile. Orașul întinerește în 
mîinile constructorilor. Pe una 
din străzi, Oituz, înaintăm spre 
„Casa constructorilor" — dormi
toarele în care locuieso tinerii 

ClND DOI SE CEARTĂ AL TREI
LEA NU ClSTIGĂ TOTDEAUNA

necăsătoriți. Cum arată „Casa 
constructorilor ? “

Intrăm în dormitorul 7. Aici 25 
de paturi, purtînd urmele tutu
ror culorilor, o masă, patru sca
une, un lighean, 2 căni, cîteva 
dulapuri. Pe pereți, pe ferestre 
— haine, sacoșe. La o masă îți 
face temele Zămoste Apetroale, 
pe pat: Petre Panait. între două 
paturi o noptieră.

FIL OZOFIEI
Conf. unlv. dr.

tineretului universitar, să-i 
rigoare și suplețe, să-i for-

rea 
dea ___,____ •
meze nu mimai o metodă de 
cercetare, ci convingeri și o jus
tă atitudine cetățenească.

Este — de aceea — pe deplin 
explicabilă tendința de a extinde 
învățămîntul filozofio în școlile 
medii și de a-i da o orientare tot 
mai modernă în oadrul studiilor 
superioare.

Modernizarea învățămîntului 
filozofic ar putea merge pe 
două căi complementare : pe de 
o parte, prin predarea unor 
cursuri de filozofie generală în 
care accentul să cadă pe cele 
mai actuale probleme ale filozo
fiei mondiale, iar, pe de altă 
parte, prin cursuri și seminarii 
cu un profil mai îngust, legate 
direct de disciplinele specialității 
alese.

Astfel, pentru facultățile care 
pregătesc specialiști în dome
niul științelor naturii, și, even
tual, cel al științelor tehnice 
cursul de filozofie generală ar 
putea îngloba problematica filo-

Dormitorul 6 nu diferă prea 
mult. Peste tot sînt aruncate va
lize cu rufe, alimente, cărți. Pe 
un dulap un ciob de oglindă. în
cercăm să discutăm cu tinerii. 
Răspunsurile trădează o urmă de 
scepticism. De ani de zile ridică, 
în toate adunările și consfătuirile, 
problema condițiilor de locuit, dar 
tot de atunci se aleg cu promi
siuni. Atmosfera poartă amprenta 

lipsei de solicitudine față de ti
neri. Așa cum arată căminul nu 
este și nu poate fi casa tinerilor.

în discuția cu Nicolae Rusu, 
administratorul grupului IV șan
tiere (de care aparțin dormitoa
rele) am fost informați că s-au 
procurat 1460 paturi, 1900 
cearceafuri, 780 saltele etc., eto. 
Prin ce colț de magazie or fi în
grămădite ? De ce nu li s-a dat

Călina Mare
zofică a omului și a societății în
tr-o imagine sintetică, care ar 
avea două avantaje esențiale : ar 
asigura eliminarea repetărilor și 
ar oferi un cadru adecvat pentru 
o expunere inedită a filozofiei 
omului și a celei sociale.

în analiza și clasificarea sis
temelor și în analiza structurali- 
tății, de pildă, s-ar încadra 
foarte firesc cercetarea structurii 
sociale și și-ar găsi locul concep
tul de formație social-economică, 
în prezentarea teoriei generale a 
determinismului s-ar putea dez
bate pe larg problematica deter
minismului social; la tema în
chinată devenirii universale s-ar 
putea cerceta multiplele aspecte 
ale progresului social. De altfel, 
nu există categorie filozofică, și, 
cu atît mai puțin, grupe de ca
tegorii, a căror tratare să nu im
pună o incursiune în filozofia so
cială. Mai mult decît atât, necesi
tatea de raportare permanentă 
la problematica socială va fi utilă 
și pentru a depăși unele ten
dințe de „fizicalizare" a filozo- 

utilizarea pentru care au fost 
procurate ?

Aducem vorba despre necesita
tea unei băi. Tovarășul Gheorghe 
Popa, șeful serviciului social-ad- 
ministrativ de la Trustul de con
strucții (forul tutelar) ne privește 
descumpănit. O baie ? Da, si
gur, mulți constructori locuiesc 
aici de 3—5-—7 ani și n-au be
neficiat de nici un strop de apă 

caldă (Panait Petru din 1966, Ion 
Cemăuțeanu din 1965, Constan
tin Scripcă din 1963).., In toți a- 
cești ani se putea amenaja măcar 
o baie cu încălzire cu lemne. Cum 
rezolvă căminiștii igiena corpo
rală P Tovarășii de la trust sînt 
liniștiți. Și cei de la grupul IV. 
în schimb tinerii sînt nevoiți 
să-și spele rufele și vasele cu 
apă rece. 

fiei, tendințe prezente în cursu
rile noastre de la facultățile de 
științe ale naturii.

Un alt aspect esențial al mo
dernizării predării l-ar constitui 
realizarea unei sinteze mai cura
joase între categoriile filozofice 
tradiționale șf categoriile filozo
fice noi, provenite din generali
zarea rezultatelor științelor par
ticulare din ultimele decenii. 
Categoriile de interacțiune, itruc- 
turalitate, informație (pentru a 
nu da decît cîteva exemple) o- 
feră posibilități uriașe de dez
văluire a unor noi aspecte în in
vestigația filozofică.

Problema filozofică tradițio
nală a formelqr de mișcare ma
terială, de pildă, poate fi pre- 
(Continuare în pag. a, V-a)

PERMANENTELE CLASICILOR
Despre clasici se discută șl 

se scrie mult dar și puțin. 
Mult, mai cu seamă în sensul 
că simpla lor citare este ine
vitabilă în aproape orice ar
ticol. Putin pentru că, de 
fapt, analiza fertilă a operei 
clasicilor este rară. Ce-i 
drept, nu lipsesc operațiu
nile de mutare a accentelor 
înăuntrul aceleiași opere și 
lucrul acesta, pînă la un 
punct, este firesc. In măsura 
în care analiza critică se 
transformă în luptă cu mo
rile de vînt ambiționînd re
liefarea unor aspecte noi ale 
clasicilor prin apăsarea ori 

Ce adăugăm 
la „dosarul"

operei clasice
chiar anularea au numai a 
unor sensuri dar și a unei 
părți din această operă — în 
această măsură analiza cri
tică pierde dacă nu mai mult 
cel puțin tot atît cît pare a 
fi ciștigat. Ruperea în acest 
fel a unității organice a crea
ției este nefastă nu numai 
clasicului, dar șl modernu
lui. O viziune nouă asupra 
unei creații nu este similară 
cu o descoperire tehnică care 
poate fi indiferentă și străină 
de ceea ce a precedat-o. Ea 
nu poate fi autentică decît 
grație sintezei originale de 
care e capabil cercetătorul 
și în acest fel el este obligat 
să acumuleze.-tot ce l-a prece
dat. Un clasic scos din șirul 
interpretărilor critice deri
vate din chiar natura sa or
ganică devine strarilu. Nou
tatea lui este întotdeauna re-

Așa dar, constructorii care 
înalță cu mîinile lor o Suceavă 
nouă, nu au asigurate, pînă acum, 
condiții acceptabile de cazare. 
Nu este de mirare că mulți vin 
tîrziu pentru a sta cît mai puțin 
în această casă neprimitoare.

Atît grupul cît și trustul se fac 
în egală măsură vinovați de fap- 
l ’ ” ® "• —’ ' "
în cămine, conȘiți 
zar# ți învățătură.

O parte djjj. constructori în
vață în Hceu sau la școala pro
fesională serală Cei mai mulți 
(80) locuiesc în oraș la gaz
de, întreprinderea plătind lu
nar circa 12 000 lei. Din

tul că Uneriloțjhu li se asigură
bune de ca-

Turneu] internațional de șah 
al României a fost cîștigat de 
marele maestru internațional, 
iugoslavul Bruno Parma, în- 
tr-un final strîns cu maghia
rul Bilek și sovieticul Ghipslis. 
Fiind unui dintre cei mai com-

INEXPLICABILA
LINIȘTE SERAFICĂ

lativă încît nu se supune In
terpretărilor cu instrumente 
ale unor curente de ultimă 
oră. Fondul de rezistență al 
unei creații de această fac
tură face imposibilă orice 
afiliere arbitrară. Pentru că, 
adesea, nu poate justifica 
orice modernism prin des
chiderea unor iluzorii un
ghere clasiciste criticul pro
cedează invers : menține, 
chipurile. în actualitate o 
creație clasică remorcînd-o 
ultimelor tendințe moderne. 
Aceasta n-are, firește, nimic 
comun cu situarea adecvată, 
într-un raport real, a ele-

?
mo-mentului clasic cu cel __

dern, a tradiției cu inovația. 
Iată un raport asupra căruia 
a discuta este oportun.

în privința politicii noas
tre culturale și a atitudinii 
fată de valorile clasice, iată 
o constatare pe care o poate 
verifica oricine și oricînd: 
editurile pun la îndemîna 
publicului numeroase și dese 
ediții ale clasicilor. Eferves
cența aceasta editorială este 
un fapt al unei politici cul
turale care ține treaz inte
resul față de valorile consti
tuite și durabile ale culturii 
noastre, izvoare pentru toți 
cu infinite repercusiuni mo
rale și estetice. Ceea ce ni 
se pare însă discutabil este 
interesul specialiștilor, al

(Continuare în pag. a IlI-a) 

acest punct de vedere este 
meritoriu interesul manifestat 
de a se crea tinerilor con
diții optime pentru o temei
nică pregătire. Cum învață cei 
care mai locuiesc în căminele din 
Oituz ? Să-i ascultăm :

SCRIPCĂ CONSTANTIN 
clasa a Xl-a : învăț foarte greu. 
Locuim 22 fi gălăgia îmi dis
trage atenția. Nu am nici macat 
masă ca să-mi fac temele.

PANAIT PETRE — clasa a 
X-a : Scriu pe sală sau în atelier 
(sala este locul de trecere către 
spălător sau dormitor).

BOROIANU GHEORGHE — 
anul I școala profesională serală 
— dacă la masă se joacă remi, 
atunci scriu pe valiză sau în 
spălător.

LATEȘ CONSTANTIN clasa 
a Xl-a, LUCHIAN DUMITRU, 
clasa a IX-a : Nu se poate învă
ța în dormitor. După ce pleacă 
funcționarii mergem la cămin 
și ne facem lecțiile pînă la 24—

LIDIA POPESCU

(Continuare in pag. a V-a) 

bativi participanți ai turneu
lui, cu cele mai multe jocuri 
cîștigate, fără să fi suferit vreo 
înfrîngere, tînărul mare maes-

VASILE CĂBULEA
(Continuare în pag. a V-a)

O caricatură, apărută în- 
tr-un ziar confrate, ne rea
duce în atenție figurile atît 
de candide în lipsa lor de 
răspundere (responsabilă, to
tuși !) a unor participanți la 
utila emisiune a televiziunii, 
„Reflector". Cu cîteva luni 
în urmă, am menționat și noi 
starea de stupoare pe care 
o încerci privind chipurile 
peste care lumina din studio 
descoperă o liniște serafică. 
Se afirmă și se demonstrează, 
de pildă, că în cutare între
prindere, din vina unei 
organizări defectuoase s-au 
irosit 300.000, ori 500.000, ori 
și mai mulți bani, iar dum
nealui, reprezentantul con
ducerii acelei întreprinderi 
sau instituții, confirmă cu 
ochi senini adevărul: „Da, 
tovarăși, așa esteși o 
face pe un ton de parcă 
jumătatea de milion arun
cată pe apa sâmbetei n-ar 
merita nici efortul unei tre
săriri din partea domniei 
sale, care este, de fapt, în 
cazul respectiv, unul dintre 
vinovății de păgubirea statu
lui, 
uită 
ne-a 
fără 
cit școlarul care i-a stricat 
colegului o peniță.

Ne-a fost dat, astfel, să 
vedem, și nu numai să auzim, 
că uneori agregate complexe, 
pentru care s-a cheltuit anr 
curat, stăteau nefolosite din 
cauza neînțelegerii dintre 

El, responsabilul, se 
la noi, recunoaște că 
păgubit și ne privește 

să roșească, nici măcar

ÎNSEMNĂRI
niște șefi de direcție din nu 
mai știm ce ministere, și să-i 
vedem pe dumnealor cum 
confirmă și cum promit să 
ia „măsuri" ; măsuri pe care 
cîteodată nu Ie întreprind 
nici după ce au fost dați 
în tărbaca tîrgului.

Mai săptămîna trecută, li 
se făcea dovada pe micul 
ecran unor tovarăși de la 
Bancă și de la Ministerul 
Industriei Ușoare, că, în Ioc 
de a fi cheltuit fondurile 
pentru a pune proptele unor 
vechituri de clădiri, le-ar fi 
putut utiliza în scopul 
construirii unrr acoperă- 
minte ușoare și nu s-ar 
mai fi irosit, cum se 
întîmplă de ani de zile, 
prețioase tone de bumbac 
ținute prin curțile fabricilor, 
sub ploaie și zăpadă. Li se 
făcea acestor tovarăși calcu
lul că numai valoarea canti
tăților de bumbac pierdut 
putea acoperi de mult cheltu
ielile pentru niște șonroane 
și magazii. In fata evidenței 
și reprezentantul Băncii și 
al M.C.I. au afirmat, într-un 
glas, cu voce tare : „Așa 
este !**

Dar, dragi tovarăși, stați o 
clipă ! Cine vă face dumnea
voastră această demonstra
ție ? Un super-specialist ? 
Nu. Un simplu reporter al 
studioului T. V. care nu are 
pretenția unei maxime spe
cializări în domeniul respec
tiv, iar dacă pînă și un 
asemenea om vede cum stau 
lucrurile și-și face, mai mult 
din bun simt, calcule cu care 
sîntețl întrutotul de acord, 
dumneavoastră (personal) de 
ce nu le faceți, sau, mai 
exact, de ce nu le-ați făcut ?

Nu în emisiune, nici după 
ce ați ajuns la pagubă.

EUGEN FLORESCU



PROTO - U MANISMUL“
Nomuro-creatorul mitic al fa

bulei. Sudanul „francez". în te
zaurul gîndirii, culturii și artei 
primitive, mitul cosmologic al 
dogonilor relevă caracteristic 
ceea ce autorul acestei intere
sante și originale exegeze a ori
ginilor culturii și umanismului*) 
denumește „ambivalența mitu
lui". Geneza este înfățișată dra
matic prin lupta între cele două 
regnuri adverse : regnul lui 
Yurugo, al „vulpii palide", ca
racterizat prin secetă, sterilitate, 
dezordine, impuritate ți regnul 
lui Nomuro, al apei, fecundității, 
vieții, ordinii ți purității. Nomuro 
are misiunea de a redobîndi se
mințele rodniciei furate de „vul
pea palidă", de a inventa o serie 
de tehnici care se află la originea 
organizării ți propășirii vieții 
umane. Ni se pare extrem de su
gestivă ți inedită adăugirea la 
aceste „clasice" caracteristici ale 
încleștării dintre „bine" și „rău" 
— a calității lui Nomuro de a fi 
dezvăluit oamenilor diferitele ca
tegorii de cuvinte, în număr de 
22 și de a fi creatorul mitic al 
fabulei» el a inventat-o ți rele
vat-o oamenilor pentru a-1 sati
riza pe Yurugo. simbolul dezor
dine! și sterilității, într-un cuvînt 
al „răului".

Iată cum în oglinda mitului 
însuși se reflectă, pe lîngă relația 
dintre mit și supranatural și 
aceea dintre mit și progres. Re- 
ferindu-se la mai multe opere, 
printre care studiul lui Mircea 
Fliade „Aspects du mythe", 
C.I.Gulian subliniază evidența 
funcției magice a mitului. Dar, 
se întreabă autorul, decît să se 
continuie demonstrarea elemen
tului afectiv, mistic, irațional — 
nu este de dorit să se încerce o 
sinteză asupra asnectelor contra
dictorii ale mitului inclusiv cel 
rational ?

Pe baza analizei unui bogat 
material concret, a discuției cri
tice a variate teorii și interpretări 
autorul conchide : „în ce pri
vește valorizarea mitului, faptele 
arată că el este ambivalent.

Fiind expresia concepției primi
tive despre viață, care este com
plexă și contradictorie, el împle
tește, într-o îmbinare stranie, 
misticismul cu intuiții geniale 
asupra vieții, asupra omului, re
prezintă o cristalizare, adesea în 
formă fantastică, a valorilor spi
rituale cum sînt normele etice, 
creația artistică și puterea gîndi- 
rii. Mitul reflectă efortul omului 
primitiv de a înțelege lumea și 
de a se înțelege pe sine ; el este 
cosmologie și antropologie, el 
este un minereu brut, brăzdat de 
sclipirile de aur ale valorilor ra
țiunii, eticului ți esteticului".

Exigența ți cultura
Studiu complex al multilatera

lității procesului de geneză a 
culturii omenești lucrarea acade-

acela că, în epoca actuală în care, 
paralel cu acumularea unor noi 
date etnografice deosebit de 
valoroase, se fac tot mai mult 
simțite carențele empirismului, 
ale lipsei unei teorii explicative 
generale — autorul susține posi
bilitatea și necesitatea unei sin
teze a faptelor cu ajutorul evi
dențierii relației fundamentale 
dintre societate, etos, cultură.

Studiul nu se mulțumește să 
pledeze pentru acest scop, ci 
oferă și o indicație metodologică 
esențială, rodnică, aplicată chiar 
de autor în analiza diferitelor 
probleme. Ne referim la susține
rea punctului de vedere al „func
ției existențiale a culturii". Res- 
pingînd interpretările biologiste 
sau spiritualiste, valorificînd (cu 
toate limitele lor) concepții valo
roase ale unor filozofi ai cultu-

VITRINA FILOZOFICĂ

•1 Acad. C. I. GULIAN, „Origi
nile umanismului si ale culturii" 
Ed. Academiei R.S.R., 1967

micianuluî C.I.Gulian consacră 
capitole aparte originii valorilor 
etice, specificului alienării în re
ligie, prezenței omului în litera
tura și arta primitivă, raționali
tății și valorii culturii primitive. 
Dar, ceea ce caracterizează mai 
ales studiul ni se pare delimita
rea critică a autorului față de 
diferite interpretări idealiste, 
delimitare făcută nu în sine, ci 
pentru a contribui, într-un spirit 
creator, la fundamentarea unei 
explicații științifice a liniamen- 
telor teoretice rezultate din vas
tul material acumulat de cerce
tările etnografice, antropologice, 
sociologice etc.

Autorul se pronunță pentru o 
concepție integratoare care să 
valorifice într-o istorie și teorie 
umanistă a culturii faDtele și 
datele referitoare la tehnici și 
instituții sociale, morală și religie 
sau artă și gîndire, selectate și 
interpretate prin prizma semni
ficației lor antropologice, „prin 
așezarea teoriei culturii la con- 
fluiența materialismului istoric 
cu antropologia filozofică si teo
ria valorilor" (pg. 17). Meritul 
studiului ni se pare a fi tocmai

rilor — acad. C.I. Gulian susține 
că „o cultură este un sistem de 
valori materiale și spirituale, care 
răspund la un complex de pro
bleme, existențiale, începînd cu 
obținerea hranei și sfîrșind cu 
creațiile artistice" (pag. 23), astfel 
că toate faptele de cultură ilus
trează capacitatea omului de a 
exista și simultan de a crea, se 
înscriu pe dublul portativ al 
existenței și valorii.

Nu tabuuri de origine divină, 
ci necesitățile solidarității genti- 
lice explică apariția primelor ma
xime morale, după cum, la iz
voarele diferitelor manifestări de 
gîndire, artistice sau religioase 
ale societăților primitive, se află, 
de asemenea, trebuințele reale, 
problemele existențiale, respectiv 
trăirea pe plan spiritual a situa
ției de tensiune — adaptare din
tre om și lume.

Omul fl umanismul
qentillc

Autorul lucrării la care ne re
ferim sintetizează în ultimul vo-

lum cercetări făcute asupra unui 
cuprinzător material axat pe 
ideea prezenței omului în cul
tura societăților primitive. Volu
mele : „Despre cultura spirituală 
a popoarelor africane" (Editura 
Științifică, 1964) și „Omul în 
folclorul african" (E.L.U. 1967) 
analizau multiple aspecte con
crete ale modului în care, în 
forme directe, dar cel mai ade
sea în transpuneri mitice și forme 
alienate — culturile primitive 
sînt axate pe om și afirmă stră
daniile sale de dominare a na
turii și de automodelare socială. 
„Cercetarea atentă a culturii cu 
care a debutat omenirea — scrie 
autorul — ne-a dus la concluzia 
că aceste culturi ne rezervă o 
mare surpriză : ele au tocmai 
acest caracter umanist, ele sînt 
centrate în jurul omului" (pg. 8).

Străduindu-se să se ferească 
atît de idealizarea cît și de deni
grarea valorilor culturii primitive 
acad. C.I.Gulian emite ipoteza 
că prima formă a umanismului 
ar fi constituit-o umanismul gen- 
tilic. Contrazicînd, prin interpre
tarea faptelor în lumina antropo
logiei marxiste, teoriile natura- 
list-psihologice sau nihilist-etice 
ale ideologiei burgheze — auto
rul crede că analiza moralei gen- 
tilice arată capacitatea oamenilor 
de a închega raporturi umane, 
de a face să apară în cadrul a- 
cestora datoria socială, maxima 
etică și conștiința valorilor în 
pofida instinctelor, tendințelor 
egoiste, subiective, a mărginirii 
spirituale primitive. Același efort 
de evidențiere a valențelor uma
niste ale culturii primitive 
poate fi urmărit și în analizele 
tuturor celorlalte compartimente 
ale vieții spirituale — gîndire, 
religie, artă punînd de fiecare 
dată în relief complexitatea „pro
cesului genezei culturi, formele 
și valorile „proto-umanismului".

Valoros prin bogăția materia
lului faptic și teoretic analizat, 
prin concepția generalizatoare și 
integratoare a aceshua în cadrul 
unei antropologii filozofice mar
xiste, studiul acad. C.I.Gulian se 
recomandă singur lecturii.

• RĂPIREA FECIOARELOR :
Patria — orele : 10 ; 12,15 ;
14.30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15 ; Bucu
rești — orele : 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16.30 ; 18,45 ; 21.
• HOKUS-POKUS : Victoria 

— orele : 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45, Grivița — orele: 9 ; 
11,15; 14; 18,30; 21.
• CU TOATA VITEZA, ÎNA

INTE : Modern —
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 
Lumina — orele :
18.45 ; 20,45.

• EU.EU.EU,... și 
Republica — orele : 9 ;
13.45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15.

• PENTRU CÎȚIVA DOLARI 
IN PLUS : Luceafărul — orele:
9.15 ; 12 ; 15,15 ; 18 ; 20,45, Festi
val — orele : 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21, 
Feroviar — orele 8 ; 10,30 ;
13.15 ; 15,45 ; 18,30 ; 21,15, Excel
sior — orele 9,30 ; 12 ; 14,45 ;
17.30 ; 20, Melodia — orele :
9.30 ; 12,30 ; 15,15 ; 18 ; 20,45.

• EROII DE LA TELE
MARK : Capitol — orele : 9 ;
11.45 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30, Auro-

orele : 9,30 ;
18,30 ; 20,45,
8.45 ; 16,30 ;
CEILALȚI : 

11,30 ;

(Vrmare din pag. I)

FRED MAHLER

• ••••••••• • •••••••••••••
NICHITA STĂNESCU

CONFIRMARE
Numai creerul meu este din Nord 
trupul meu este totului tot din Sud 
numai arcul ideilor îl încord 
ca s-aud săgeata trupului plecînd, ca s-o aud

Numai inima mea bate ding-dang 
în clopotul trupului meu de mușchi și

de singe,

aidoma călărețului viareg 
aidoma incașului cu pana;

numai privirea mea mi-o sparg 
de lacrima lucrului care plînge

Numai în somn sînt întreg 
numai în trezie sînt viu și pătimaș

CONSTANTA BUZEA

« PALOARE

9

Cu mined albe, cu mined lungi, 
o rugăciune se ridicase 
Sufletul dulce, mila, atunci
Pe ruinările melodioase, 
Țineau copilul fără de vorbe 
De mina dreaptă 
Planta pupilelor
Vibra concentric

și de vedere, 
sale enorme 
pure mistere.

•
A
I

Tu, care n-ai coborît niciodată 
Spune-mi, cînd punctul pare mirare 
Și cînd întreabă, cînd se suspendă ? 
Fața se-înjîndură de o paloare 
Poate a trecerii visului, lentă. 
Spune-mi ce simte ochiul, intli, 
Cînd de intîiul sunet se bate 7 
Spune-mi, acuma, cînd poți să spui.

• ••••••••••••

MIHAI COMAN

r» — orele : 9,30 ; 12 ; 15 ; 17,45 ;
20.30, Flamura — orele : 8,15 ; 
10.45 ; 13,15 ; 15.45 ; 18,15 ; 20,30,

• POST-SEZON : Central - 
orele : 9,30 ; 12,15 ; 15 ; 17,45 ;
20.30.

• AM ÎNTÎLNIT ȚIGANI 
FERICIȚI : Flacăra — orele : 
15,30 ; 18 ; 20,30.

• LEUL AFRICAN : Timpuri

Noî — orele : 9 ; 10,30 ; 12,15 ; 
14 ; 15,45 ; 17,30 ; 19,15 ; 21,
Doina — orele ; 11,30 ; 13,45 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.

• O SUTA UNU DALMA- 
ȚIENI : Union — orele 10 ; 
15,30; 18; 20,30.

• DOUA BILETE LA MATI
NEU: Floreasca — orele :
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.

• MUZICANTUL : Buzești — 
orele 10; 15,30; 18; 20,30.

• CÎND TU NU EȘTI : Da
cia - orele 3,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.

• BLESTEMUL RUBINULUI 
NEGRU : Bucegi — orele : 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Drumul 
Sării — orele 10; 15; 17,30; 20.

• CARETA VERDE : Unirea : 
— orele 11; 16; 18,15; 20,30.

DE PICA: 
15,30 ; 18 ; 20,30, 
10; 14,30; 16,30;

• VALETUL 
Lira — orele : 
Vitan — orele 
18,30; 20.30.

• O LUME NEBUNA. NEBU
NA, NEBUNA : Giulești — ore
le : 10 ; 16 ; 19,30, Volga — orele: 
10; 13; în continuare 16,45;
20, Tomis — orele : 8 ; 11 ; 14 ; 
17 ; 20,15.

• SFÎNTUL LA PÎNDĂ :

Gloria - orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, Miorița — orele:
9.30 ; 11.45 ; 14 , 18,15 ; 18,30 ;
20,45, Arta — orele ; 9 ; 15,45 ; în 
continuare 18.15 ; 20,30.
• UN IDIOT LA PARIS: Fe

rentari — orele: 15,30; 18; 20,30.
• MOARTEA DUPĂ COR

TINA : Moșilor — orele : 15,30 ; 
18 ; 20,30.

• CEI ȘAPTE SAMURAI t 
Popular —orele 10; 15: 18; 20,45.

• ÎMPUȘCATURI PE POR
TATIV : Pacea — orele 16; 
18 ; 20. Viitorul — orele :
15.30 ; 18 ; 20,30.

• DIMINEȚI DE IARNA S 
Munca — orele : 16. De la orele 
18 filmul TUDOR (ambele serii). 
Crîngași •— orele: 15,30; 
20,30. Cotrocenl — orele: 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30.

• CÎND TU NU 
mos — 14,30; 16,30;

• SPARTACUS: 
orele: 15,30; 19.

18; 
io;

EȘTI;
18,30; 20,30.
Rahova —

Cos-

list — izvorul forței și tăriei 
orinduirii noastre. Din aceste 
îndrumări vor desprinde învă
țăminte de mare preț pentru 
activitatea ce o desfășoară, și 
organele noastre de U.T.C., co
mitetele organizațiilor, și în pri
mul rînd comitetul județean al 
U.T.C. In munca cu tinerii, or
ganele U.T.C., activiștii acestora 
trebuie să-și impună ca princi
pală formă de consultare dis
cuțiile deschise, sincere, dezba
terea largă, confruntarea de o- 
pinii. Activiștii U.T.C., cadrele 
de conducere ale organizației 
de tineret nu trebuie să urmă
rească o aprobare formală din 
partea acestuia, asentimentul 
inexpresiv la o acțiune sau alta, 
ci o participare conștientă, ac
tivă. bazată pe interes real și 
convingere.

— Citlva activiști ne-au re
latat că deși discută cu tinerii 
nu reușesc întotdeauna să le 
afle opiniile. Cum vă explicați 
asemenea situații : lipsă de pri
cepere din partea activistului 
U.T C. sau sînt într-adevăr, eum 
se afirmă, tinerii reținuți 7

— Adevărata explicație n-o 
poți afla decît referindu-te la 
cazul concret. în general, acti
viștilor U.T.C, nu le lipsește 
priceperea de a sta de vorbă cu 
oamenii. Pot fi însă și excepții, 
li cunosc și pe tineri, nu-și as-, 
cund părerile, ba, pe oițe am 
constatat, simt chiar o adevărată 
nevoie să și-o împărtășească, să 
se destăinuie. Dar, de asemenea, 
pot fi și din cei pe care 1-ați 
numit reținuți. De cele mai 
multe ori, însă, nu din vina lor. 
Cauza se află, undeva, tot în 
activitatea organizației, în mo
dul cum s-a muncit cu acești 
tineri. Uneori părerile expri
mate nu s-au bucurat de aten
ția cuvenită — am întîlnit ca
zuri în care propunerile, suges
tiile tinerilor serveau comite
telor U.T.C. doar la umplerea 
celor cîtorva file ale unui pro
ces verbal — alteori, exprimîn- 
du-și o părere diferită de cea a 
comitetului. a activistului/ 
U T..C. tinărul risca să fie cri--- 
ticat. tras la. răspundere. Dren • 
urmare, și într-un caz și în celă 
lalt, tinărul e împins la reți
nere, la lipsă de curaj în ex
primarea unei opinii. Iată as
pecte de înlăturarea cărora co
mitetul județean U.T.C., cele
lalte organe U.T.C. vor trebui 
să se preocupe mult mai mult 
decît au făcut-o ; să exploreze 
toate modalitățile prin care în 
activitatea U.T.C. să se creeze 
un climat care să cultive cu
rajul opiniei, îndrăzneala. înalta 
responsabilitate. „Abținerile11 nu 
au ce căuta în viata organiza
ției de tineret. Realizarea unui 
asemenea obiectiv va lărgi mai 
mult democratismul vieții de 
organizație, va spori interesul 
tinerilor pentru problemele or
ganizației. va face ca activitatea 
acesteia să se îmbogățească, Aă 
devină mai eficientă. In acelsjl. a 
timp, si acesta constituie un țel 
fundamental al U T.C., organi
zația va aduce o contribuție 
sporită la educarea aptitudini
lor cetățenești ale tinerilor, la 
formarea lor ca cetățeni activi, 
interesați de problemele socie
tății noastre, participanti înflă
cărați la traducerea în viată a 
hotărîrllor partidului șl statului, 
la întreaga viată politică, econo
mică și socială a patriei.

respondents deplină între ceea 
ce-și propune un comitet U.T.C. 
și cerințele și preferințele tine
rilor. Și apoi. însăși conceperea 
și organizarea unei acțiuni re
prezintă, cred eu, un însemnat 
mijloc educativ.

Nu-mi explic intr-altfel, decît 
prin lipsa de experiență inerentă 
unui început sau poate prin re
zistența unor deprinderi mai 
vechi, faptul că în această pri
vință comitetul nostru județean 
al U.T.C. manifestă parcă o oa
recare timiditate. Contactul per
manent cu tinerii, consultarea 
lor largă, care trebuie să fie 
atributul esențial al stilului său 
de muncă, al tuturor organelor 
U.T.C., par să-și găsească mai 
greu formele adecvate de ma
terializare și concretizare. Co
mitetul județean U.T.C.. acti
viștii acestuia, au solicitat într-o 
mai mare măsură sfatul spe
cialiștilor, al factorilor de răs
pundere din diverse domenii, 
din instituții și organisme de

semne vizi- 
comitetului 
se înscriu 

stabilite laa sarcinilor de răspundere ce-i 
revin. Activitatea comitetului 
județean al U.T.C., a tuturor 
organizațiilor U.T.C., se află in 
permanență în atenția biroului 
comitetului județean de partid, 
a organelor noastre, a tuturor 
activiștilor de partid.

— Cum apreciați primii 
pași 7

— Sînt, după părerea mea, cî- 
teva lucruri care denotă că or
ganizația de tineret din județul 
nostru, organele sale de condu
cere, au înțeles destul de bine 
ce au de făcut, ce exigente ri
dică actuala etapă față de munca 
politico-educativă în general, șl 
cu tineretul în special.

Se remarcă un spor de efort, 
de stăruință și, ceea ce este și 
mai lăudabil, un plus de gîndire, 
de inițiativă, de creativitate. Se 
vădește aceasta în proiectele, 
în programele de actlvitătl care 
conțin Idei interesante, atrac
tive, unele, cu atît mai bine, 
chiar îndrăznețe, precum și în 
manifestările care au început să 
le concretizeze.

— Ce realizări îndreptățesc 
îndeosebi aprecierile dumnea
voastră 7

— Mă refer în ansamblu, dar 
dacă e necesara o concretizare, 
m-aș opri, de pildă, la acțiu
nile de muncă voluntar-patrio- 
tică. pe care le-au initiat ute- 
ciștii noștri. Atît la dezvoltarea 
patrimoniului silvic, cit, mai ales, 
la acțiunile de înfrumusețare a 
orașelor și satelor județului, or
ganizațiile U.T.C. au reușit să 
antreneze un număr impresio
nant de uteciști, de tineri. Aș 
vrea să remarc spiritul de iniția
tivă al organizației U.T.C. din 
Buzău. întelegind că orașul de
venind municipiu șl reședință 
de județ, trebuie să aibă o altă 
înfățișare, comitetul municipal 
n-a așteptat vreo indicație, 
vre-o invitație și a lansat în 
acest sens un apel printre ti
neri. Au ieșit în masă. Mărtu
risesc că elanul tinerilor, 
văd zilnic lucrînd pe 
străzi, 
na jind 
mele 
prea 
sionează, stimulează 
tul gospodăresc al tuturor lo
cuitorilor. Preocuparea pentru 
amenajarea de baze sportive, 
la sate ca și la orașe, de îm
bogățire a mijloacelor materiale 
pentru activitățile cultural-ar- 
tistice. direcție în care comite
tul județean a depus deocam
dată o largă acțiune de sondare 
a posibilităților, de organizare 
a unor viitoare acțiuni, vor
besc, de asemenea, despre ceea 
ce remarcam la început șl anu-

me, existenta unor 
bile că eforturile 
județean al U.T.C. 
ferm pe direcțiile 
Consfătuirea pe țară a U.T.C.,
pe un făgaș promițător în re
zultate.

— Afirmația se referă șl la 
modul de organizare al activi
tăților educative ?

— Intr-o bună măsură da. 
Spun asta, gîndindu-mă la faptul 
că manifestările ce au avut loc, 
cam puține totuși, cit și cele 
ce urmează să se desfășoare, 
vădesc intenția comitetului ju
dețean U.T.C. de a orienta ac
tivitatea cu tinerii într-o mai 
mare măsură spre problemele 
specifice diverselor categorii, ale 
diferitelor colective de tineri, 
de a valorifica în munca poli- 
tico-educativă într-o manieră 
atractivă și eficientă tradițiile 
județului, ale diferitelor comune 
sau unități și de a da activită
ților o mai mare diversitate, un 
conținut mai bogat și mai atră

PRIMII PUȘI SUB RE
FLECrOXML EXPERIENȚEI

■
stat; consultarea comitetelor or
ganizațiilor U.T.C. începe să de
vină o practică mai statornică. 
Trebuie însă trecut de la acest 
stadiu la dialogul cu masa de 
uteciști, de tineri. Un dialog 
direct, realizat nu în ședințe de 
comitet și adunări, ci perma
nent, în întreaga activitate. Un 
dialog, aș preciza, în care nu 
întotdeauna activistul să vor
bească și tinărul să asculte, ci.

care 
să-și 

___  _______ . facă 
cunoscute opiniile. In expune
rea prezentată în cadrul Con
sfătuirii de la Comitetul Cen
tral, secretarul general al Parti
dului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. sublinia că o pre
ocupare de cea mai mare im
portantă a noilor organe jude
țene trebuie să fie asigurarea 
dezvoltării și perfecționării de
mocrației socialiste și că în a- 
cest sens se impune continuarea 
și. în viitor, cu tot mai multă 
fermitate, a dezbaterii cu ma
sele largi a problemelor cru
ciale privind dezvoltarea socie
tății noastre. „Cu cît fiecare ce
tățean al patriei — se arată în 
expunere — va cunoaște mal 
bine politica partidului, își_ va 
putea exprima mai liber păre
rea asupra diferitelor probleme 
ale politicii noastre interne și 
externe, ale vieții economice, 
sociale, culturale, cu atît va 
exista mai multă garanție că 
hot&rîrile șl măsurile adoptate 
corespund pe deplin năzuințelor 
poporalul, cerințelor de progres 
al patriei noastre".

Aceste Indicații prețioase vor 
trebui să călăuzească întreaga 
activitate a organelor de partid 
si de stat, să ne orienteze efor
turile spre afirmarea largă și cu 
consecventă. în întreaga noastră 
muncă, a democratismului socla-

gător. Ar fi de așteptat însă 
în această privință un ritm mai 
intens, mai alert, fiindcă tinerii 
pot aprecia efortul organizato
ric al organelor U.T.C., al co
mitetului județean, dar ceea ce 
așteaptă el, sînt rezultatele a- 
cestui efort — manifestările e- 
ducative.

— Ce considerați că ar tre
bui făcut in acest sens 7

— Multe, e de la sine înțeles, 
dar în primul rînd obiectivul 
care ar trebui să concentreze 
întreaga atentie și preocupare 
ale comitetului județean U.T.C., 
ale celorlalte organe U.T.C. este 
statornicirea unui contact larg 
și nemijlocit cu masa de tineri. 
Fiindcă putem să avem inten
ții interesante, să întocmim pro
grame frumoase, dar acestea nu 
se vor realiza niciodată de la 
sine sau numai prin efortul sin
gular al unui comitet U.T.C., 
fie el și județean. Proiectele pot 
depăși acest stadiu, pot deveni 
fapte de viată, numai prin for- 
teîe tinerilor, prin participarea 
lor nemijlocită la înfăptuirea 
fiecărei acțiuni. Numai această 
participare de masă poate asi
gura succesul, poate garanta co-
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VERA LUNGU

Oradea in soarele de primăvară• •••••••••

numai și numai și numai ia tine 
mă gîndesc dormind sau veghind 
întoarceri de munți cerești și alpine 
cu o zăpadă de stea in vîrf tremurînd.

Zăpezi eterne, dorurile mele 
de piatră trupul meu și de pămînt 
timpul surîde printre stele 
surîde S în vorba „sînt".

JOI 28 MARTIE 1968
Opera Română la Sala Palatu

lui „Liliacul", ora 19,30 ; Teatrul 
de Operetă „Sînge vienez, ora 
19,30 ; Tc, rul Național, Sala Co
media „Domnii Glembay, ora 
19,30, Sala Studio Părinții teri
bili, ora 19,30 ; Teatr,ul de come
die „Sfîntul", ora 20 ; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra", Sala 
Schitu Măgureanu „lulius Cezar", 
ora 20 ; Sala Studio „Comedie 
pe întuneric, ora 16 și 20 ; Tea
trul Mic ..Amintirea a două di
mineți de luni", ora 20 ; Teatrul 
„C. I. Nottara", Sala Magheru 
„Petru Rareș", ora 15, „Acest 
animal ciudat", ora 19,30 ; Sala 
Studio „Cafeneaua Cameleonilor" 
ora 20 ; Teatrul „Barbu Dela- 
vrancea" „întîlnire la Senlis", 
ora 19,30.

îi 
diverse 

în piețe și parcuri, ame- 
peluzele, înlăturînd ur- 
unei gospodăriri nu 

stăruitoare — impre- 
spiri-

mai ales. invers, în 
tinărul să vorbească, 
spună părerea. .să-și

ASFINȚIT IN GRĂDINA
Și vin flăcări, siluete nebune 
peste grădina adormită, 
lebede imense ard sărbătoarea, 
ca bujorii vii de vară, 
cînd depărtare șl părere e ninsoarea...

Acoperișul, unghi scobit în tablă, 
joc uitat în cuburi, de copii, 
își svîrle semeția spre grădină, 
tupînd incendiul zilei în fîșii...

TELEVIZIUNE
PICTOR ANONIM
Pînză uitată —
anonimă, medievală primăvară 
fără grai,
pefeții se-nroșesc
și cornuri de demult se sparg 
în aerul de seară.,.
Cerul îndepărtat, 
absentă ora ca un joc de cricket, 
Și roșul curge însîngerat,
de cerneală, 
peste strigătul custodelui obosit...

• ••••••

17.30 — Pentru cei mici : 
Filmul : „Polly și secre
tul celor șapte stele".

18,08 — La ordinea zilei. Or
ganizarea științifică a 
producției și a muncii.

18.30 — Curs de 
mană — lecția

19,00 — Studioul 
lor...la Bacău.

19.30 — Telejurnalul de 
seară.

19,50 — Buletin meteorolo
gic. Publicitate.

20,00 — Film serial: „Ivan
hoe" (ultimul episod).

20.30 — Mult e dulce și fru-

limba ger- 
a 9-a.

pionieri-

moașă... Emisiune da 
limbă română.

21,00 — Estrada tinereții — 
emisiune muzicală.

21.30 — Teleglob — emisiu
ne de călătorii geogra
fice.

21,45 — Reportaj ’68. „Poar
ta apelor".

22,00 — Studioul mic : Vechi 
vodeviluri românești: „In- 

gîmfata plăpumăreasă" sau 
„Cucoană sînt" de Costa- 
che Caragiale.

22.30 — De la Giotto la 
Brâncuși. Prezintă Ion

Frunzetti.
22,50 — Telejurnalul de noap

te.
23,00 — închiderea emisiu

nii.

fNCHETA
®......

-ROMAN POLIȚIST-
Sînt citeva întrebări 1* cere maiorul Iordan Preda și locote

nentul Pircălab (ne-fotbalist, în eiuda numelui) caută răspuns. 
Tinărul Nelu Stoian (și na „Stroe", cum din eroare a apărut 
in foiletonul de luni) a fost omorit ori a-a sinucis ? Dacă și-a 
luat viata, a fiost împins la acest gest de ancheta care era in 
curs Ia cooperativa unde lucra 7 Dacă a fost omorit, cine e 
misteriosul Stănescu care l-a vizitat în seara morții 7 Maiorul 
Preda trece în revistă tntîmplări din trecutul lui Nelu...

Dar invenția sau ce era, propusă, la începutul anului V, ca 
temă pentru examenul de stat, a fost respinsă ; ofensat sau 
plictisit de carte, sau pur și simplu pentru că așa i se năză
rise, Nelu nu șl-a mai dat examenele pentru ultimul an, a 
fost declarat repetent și în toamnă nu ș-a prezentat la cursuri. 
S-a angajat tehnician la o mare uzină. Intr-o noapte s-a pro
vocat, din vina Iul (a dat niște comenzi greșite) un grav r.c-
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cldent: au fost pagube materiale, a murit un om. Faptul că 
ș-a dovedit, prin analize speciale, că Nelu nu era beat, a 
atîrnat greu în defavoarea Iul : s-a vorbit chiar de o intenție 
de sabotaj. îngrozit că e vinovat de moartea unui om (un tî- 
năr cazangiu care lăsa în urma lui o soție cu doi copii mici), 
Nelu s-a apărat fără convingere, dînd chiar în instanță semne 
de oboseală nervoasă sau chiar de dezechilibru psihic (crize 
de plînsete, implorări la adresa văduvei înlemnite de durere) ; 
a încercat să-1 apere profesorul Paladescu, dar aprecierile cu 
privire la aptitudinile fostului student păreau să nu aibă nici 
o legătură cu situația din momentul procesului. A fost condam
nat la opt ani de închisoare. (Cerînd să i se scurteze timpul 
detenției, scria în memoriul său, redactat patetic : „N-am vrut 
să sabotez activitatea uzinei, dar din cauza mea a murit un 
om. Sînt un ucigaș I Un ucigaș nevinovat, dar un ucigaș I 
Totuși...")

4
„Numai să nu fie prea amară !“ se gîndi maiorul, privind 

cafeaua care aburea lîngă dosarul pe care abia-1 închisese. 
Ii plăcea de mult ceașca neagră, fără podoabe, rotundă și 
mare, tocmai bună pentru palma încăpătoare a unui bărbat 
de cincizeci de ani, atît de nărăvit la obiceiurile băutorilor de 
cafea îneît bea lichidul ținînd ceașca^ pe jumătate răcită, în 
pumn. Tocmai își aprinsese țigara și trăsese tăvița mai aproape, 
cînd intră Pircălab.

— Permiteți ? Am condus-o pînă aici. Așteaptă în sală.
— Ai avut grijă să nu se sperie 1
— Nu e speriată de loc.
— Să mal aștepte puțin. Stai jos.
Dar locotenentul Pircălab știa ce-o să se întîmple, așa că 

se îndreptă spre fereastra larg deschisă și începu să urmă
rească tăcut mișcările străzii. Stătu așa preț de cinci minute, 
fără să se întoarcă ; n-avea nevoie să se uite la maior care, 
în fiecare zi la ora aceasta, „șe respecta", adică își bea cafeaua 
și își fuma țigara, fără să se tulbure, orice s-ar fi întîmplat 
în jurul Iul : stătea cu ochii pironiți în tavan, urmărea roto- 
coa’ele de fum șl nu se gîndea — sau încerca să nu se gîn- 
dească — la nimic. „Odihna mea inactivă" își numea maiorul 
cele cinci minute șl, mai ales în zile ca acestea urmînd unor 
nopți pe jumătate nedormite, (telefonul alb îl trezise după un 
somn de trei ore), clipele de relaxare nu erau un lux, cî o ne
cesitate.
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— Știi ce trebulam să mă fac eu. Pircălab T întrebă maio
rul, așezînd ceașca jos.

— Știu — spuse locotenentul, venind să se așeze pe scaunul 
din fața biroului. Mi-ați mai spus. Turc trebuia să vă faceți 
Turc bătrîn care să stea pe prispa cafenelei, să bea cafele și 
să fumeze lulea. Am spus bine 1

5
Coana Lenuța apucase să-și pună o rochie neagră, foarte 

simplă și își strînsese părul cu o panglică cenușie, la spate. Se 
calmase — și păstra în tot timpul interogatoriului, o ținută 
sobră și rezervată, contrastînd plăcut cu agitația ei din zori. 
Se vedea că ținuse la Nelu și că era sincer mîhnită. Vorbea 
liniștită, urmărind din cînd în cînd, visătoare, țăcăniturile ma
șinii de scris din fundul odăii, la care scria procesul-verbal 
al interogatoriului un sublocotenent cu părul alb și cu ochelari.

— De cînd îl cunosc ? Să fie un an. Cînd a ieșit de la 
închisoare nu avea unde să locuiască. M-a rugat domnul Zet, 
care stătuse și el închis șase luni de zile și-1 cunoscuse acolo, 
să-i închiriez camera de sus. Pe urmă, cu domnul Zet s-a 
certat, dar cu noi a rămas prieten. Sîntem multi în casă, 
șapte, și avem dreptul și la odaia aceea, dar m-am restrîns : 
nu eram să-l las în stradă. Mai ales că știți că era un om 
tare de treabă : blind ca un miel și sfios ca o fată mare. 
Chiar și cînd bea, nu era ca alții, să spargă ferestre și să 
facă scandal. Și pe urmă era om inteligent, tovarășe maior, 
eu (și deodată o văzură tulburîndu-se), eu n-am să-1 uit nicio
dată, ca mamă... Eu...

Șl tăcu.
— Vreți un pahar de apă ?
—- Nu, mulțumesc...
— Ne povestiți despre ce e vorba ?
— Da. (Și trase aer în piept.) Dacă nu era el, flu-meu poate 

zăcea acum la pușcărie. El l-a scăpat.
Maiorul se încruntă.
— Cum ?
— Băiatul e macaragiu. Intr-o zi, cînd era în cabină, a ador

mit — tocmai el care e argint viu, un om, și n-a pus picătură 
de țuică în gură de cînd e. Ei, a adormit — și macaraua a 
doborît un zid peste doi parchetari ; abia au scăpat cu viată. 
Proces mare. Nu mai aveam nici o speranță. Numai bietul domnul 
Nelu mă tot întreba dacă băiatul băuse ceva — nu băuse — 
sau dacă — cine știe 7 — avea Insomnii. Ba n-avea nici un
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fel de insomnii și era bine, odihnit; se batea domnul Nelu 
cu pumnii in cap și plîngea — că așa era dînsul, din cale 
afară de inimos — șl zicea că nu înțelege cum poate să adoarmă 
un om sănătos și odihnit în plină zi... Așa că a umblat vreo 
săptămînă pe șantier acolo, și a venit la mine fericit într-o 

noapte și mi-a zis că am un băiat strașnic și că el II scapă. 
S-a dus la proces și l-a scăpat, tovarășe maior.

— Cum ?
— Păi să vedeți că lucrarea era în întîrziere șl niște oameni 

de pe șantier de acolo luaseră obiceiul să usuce tencuiala, 
arzînd mangal In camere. Și urca fumul de mangal spre ca
bina macaralei — oxid de carbon, știți — și mi-a adormit băia
tul bun, nevinovat...

— Cînd s-a întimplat asta ? *
— Să tot fie trei luni...
— I se intîmpla și înainte domnului Nelu să plîngă și să 

se lovească cu pumnii în cap ?
O vreme, după ce i-au dat drumul, a fost liniștit. Căuta 

servici.
— Din ce trăia 7
— Cred că-i dădea frate-său. E om mare. E șef sau adjunct 

sau așa ceva la un institut. Nu știu prea bine, că nu-I vizita 
pe domnul Nelu. Pe urmă s-a împrietenit cu Dan, Dan Viziru. 
Ăla era nebun de tot.

— Adică ?
— Nu-1 știți dumneavoastră pe Dan*? II știe tot Bucureștiul... 
Se vedea că despre prietenul lui Nelu îi plăcea să povestească.
— E unul subțirel și lung ca o ață neînnodată și tîrîie după 

el clinii cocoanelor. Zice că-i ia la plimbare.
— Cu ce se ocupă ?
— E un fel de om la toate acolo, la cooperativa cu nasturi. 

Se bate cu degetul în frunte șl zice că el e omul cu ideile. 
O fi și cu ideile, nu zic nu, dar cînd se îmbată umblă în 
patru labe șl se joacă de-a v-ați ascunselea pe după colțurile 
meselor. Mai zicea că el a inventat pe lume nasturii pătrați. 
Mă rog... Murea lumea fără nasturi pătrați. L-a adus și pe 
domnul Nelu la cooperativa aceea, prea multe nu știu.

— Viziru îl vizita des ?

(Urmare în numărul nostru de luni)
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Diversitatea stilurilor
Marea ceartă a Secolului, din

tre vechi și moderni, izbucnită 
la 27 ianuarie 1868, cînd Charles 
Perrault a citit la Academie poe
mul închinat lui Ludovic al 
XIV-lea —■ un manifest (medio
cru de altfel) al „delicateții de 
spirit", împotriva autorilor clasici 
ai antichității, relua o ceartă și 
mai veche, dar nedeclarată și 
care, și aceasta la rândul ei por
nea de la alta — din epoca ho
merică și poate că și mai de 
dinainte... Tibul, Properțiu, Catul 
(scandaloși, la rândul lor) nu mai 
scriu ca Virgil, Horațiu, Ovidiu, 
deși acesta din urmă tulburase 
cu lamentările lui oglinda splen
didă, celebrată de Horațiu, a 
Fîntînii Blanduziei, „splendidior 
vitro", mai splendidă, mai clară 
chiar și decît cleștarul.

Prea multă claritate strică, 
păreau a spune acești „furioși" 
antici, excesiv de senzoriali, cîn- 
tăreții curtezanelor romane, care 
introduceau în literatură Fe
meia, necunoscutul, instinctul, 
milioanele de săruturi și vrăbiile. 
Această opțiune pentru instinct, 
acest început de dereglare a sim
țurilor și rațiunii, nu putea să 
nu placă ferventelor apărătoare 
ale curentului nou de la sfîrșitul 
secolului al XVHI-lea : Adrianei 
Lecouvreur, ducesei de Maine, 
doamnei de Tencin, doamnei Ge- 
ofrin, doamnei Helvetius, ș.a., i- 
namicele misoghinilor Boileau, La 
Bruyăre, Bossuet, Racine, din pa
triarhatul literar, prietene tocmai 
cu Perrault, care punea pe Mama 
Gîscă să povestească naiv, și cu 
bătrînul filozof Fontenelle, care, 
înainta de a relativiza, în spi
rit științifico-modernist, cu acest 
„Discuțiile asupra pluralității lu
milor" scrisese Amorul înecat și 
Elegia rîului către o pajiște. Este 
foarte ciudat cum această me
diocră mișcare artistică a „mo
derniștilor de la 1687", acest 
„anticlasicism" practicat cu mij
loace neconvingătoare, ridicole 
uneori, față de un Boileau, La 
BruyĂre sau Racine, această timi
dă „dereglare a rațiunii" va da 
— după ce disputa dintre alți 
clasici și alți romantici se va fi 
aprins din nou, la 1830, cu Her- 
nani — va da pe Rimbaud. ' A- 
cesta tulbură (sau limpezește ?) 
și mal adtnc clasica fîntînă ho-

DESPRE
De când arta a Început să prin

dă conștiință de sine — dublând 
creația ou speculația de idei 
asupra ei însăși — de cînd au 
început să existe bătrîni și tineri, 
consacrați și începători, maeștri 
și ucenici, în artă, s-au ivit inevi
tabil și întrebările asupra naturii 
și consecinței raportului din
tre cei dîntîi și cei din urmă. 
Perioade de profund respect pînă 
la epigonism au alternat cu epoci 
de revoltă, mai mult sau mai 
puțin stăpînită, față de ceea ce se 
considera a fi „tirania" modelelor 
clasici și de afirmarea dreptului 
fiec&Ji noi generații de a fi ea 
înseși, negîndu-și predecesorii. 
Faimoasa „Querelle des anciens 
et des modemes" — care a mar
cat sfîrșitul strălucitei epoci a 
clasicismului francez — se repe
tă mereu, în fiecare literatură na
țională, la diferite momente is
torice și sub diferite ipostaze spe
cifice, însoțind însuși procesul ei 
de dezvoltare.

Frecvența fenomenului se ex
plică prin însăși dualitatea fun
damentală a creației de artă : pe 
de o parte adevărul că gustul 
estetic, simțul desăvîrșirii artis
tice, nu se pot forma decît la școa
la asiduă a valorilor culminante 
pe care le-a produs arta în efor
tul ei milenar de a lumina prin 
frumos conștiința omenirii; iar 
pe de altă parte, imperativul afir
mării întregii personalități a artis
tului creator prin opera lui, care 
îl duce în mod necesar la afir
marea originalității lui, la obliga
ția de a aduce ceva nou în opera 
lui, cel puțin în ceea ce privește 
mijloacele de expresie. Necesita
tea frecventării „clasicilor" în 
sensul cel mai larg al termenului 
— adică a operelor care nu con
stituie numai tezaurul de valori 
estetice al omenirii dar și atelie
rul multimilenar în care s-a rea
lizat, prin cele mai îndrăznețe 
experiențe, la vremea lor, prin 
efortul dus uneori la paroxism al 
celor mai puternice personalități 
ale epocii, însuși procesul de îm
bogățire și diversificare a teh
nicii proprii fiecărui gen al artei 
— este un dat care ține de însuși 
modul firesc de formare, treap
tă a individualității fiecărui tînăr. 
Dimpotrivă, voința de originali
tate nu e decît o formă a nece
sității de afirmare a personali
tății noastre.

Caracteristică omului nu este 
numai tensiunea spre inovație, 
dar și tendința de a o permane- 
tiza, de a o transforma în non- 
inovație, în tradiție, dacă se do
vedește necesară. Observația 
populară asupra „corbului alb" 
pe care îl ucid consîngenii lui 
fiindcă distonează în negrul veșt- 
mîntului lor poate fi un adevăr 
după cum poate fi și o simplă 
legendă. Dar faptul este că via
ța animalelor rămîne prizoniera 
biolgiei lor și că mutațiile se pro
duc aici sub influența unor fe
nomene independente de voința 
indivizilor care constituie speța. 
Numai omul a izbutit să tran
sforme entelechia aristotelică, 
dintr-un principiu strict biologic 
într-un triumf asupra lui însuși. 
Ceea ce spune Aristotel — că 
forma stejarului de mîine este 
cuprinsă în toate trăsăturile ei 
caracteristice, în ghinda lui — 
este perfect adevărat. Dar omul 
știe că o ghindă semănată într-un 
șes liber, cu soare generos, va da 
un stejar măreț. Și dimpotrivă,

în to
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rațiană. Marșul modem spre 
înăuntru, primenitor, 
cu efecte tragice 
dată a forării spre 
mentalul ființei umane, capătă 
forme, dacă se poate spune astfel, 
și mai scandaloase : „Acum — 
scrie Rimbaud — mă ticăloșesc 
cît pot de mult. De ce ? Vreau 
să fiu preot, și mă strădui să văd 
dincolo de ceea ce văd toți ; nu 
veți înțelege de loc acest lucru și 
n-aș putea să vă explic. E vorba 
de a forța necunoscutul prin de
reglarea tuturor simțurilor". De 
fapt această „ticăloșire" înge
rește propusă, se absolvă de la 
sine prin însuși țelul ei, iar „de
reglarea" este, în esență, o re
glare din nou a rațiunii, o nouă 
optică în sensul ascuțirii capa
cității de a percepe realul cu o 
sinceritate, cu o putere de ade
văr mai mare, chiar dacă orice 
descoperire a infinitelor posibili
tăți, a infinitelor tărîmuri din 
noi, pentru moment, șochează și 
trebuie să șocheze. In natură ca 
și în spirit, inerția există (și în
tr-un fel trebuie să existe) toc
mai spre a se produce ciocnirea 
de valori și spre a se promova, 
prin ea, dialectic, prin luptă, for
ma cea mai viabilă.

Disputa aceasta endemică, re
petată de-a lungul secolelor în ori
ce literatură în moduri specifice 
— dinoolo de temporalitatea și 
caracterul pasionat al polemici
lor personale — se încheie tot
deauna cu o împăcare sau în
țelegere nouă a valorii, în care 
și clasicii și modernii, decedați de 
mult, (pînă la alți moderni) in
tră cu toții prin ceea ce au ei 
de fapt comun, prin autenticita
tea operelor, în ceea ce se nume
ște organicitatea culturii. Ce ră-

direcția 
cite o 

funda-

mîne primejdios și anticultural (și 
care < 
ză în 
cute în literatura 
lent în timp : 
fara literaturii 
imitarea sleită a 
cealaltă imitație, 
milat și care nu ne aparține. Sa- 
doveanu, Blaga, Rebreanu s-ar 
ridica cei dinții împotriva autori
lor care nu pot ieși din fantas
tica lor dîră de spumă spre a 
încerca să fie ei înșiși. Pentru 
aceasta trebuie să ai o înțelegere 
superioară a culturii, să ai mul
tă generozitate, fiindcă numai 
scriitorii mari sînt generoși. Scri
itorilor care nu au această di
mensiune, le plac epigonii, pro
zeliții. Ei îi cultivă într-un mod 
tiranic ca niște prinți vanitoși și 
care, tocmai pentru că își cu
nosc limitele, se tem... Fiecare 
mare personalitate clasică a scri
sului modern este un exemplu, ar
tistic, irepetabil, cum trebuie să 
scrii, ca valoare, unghi de vedere, 
și în același timp cum nu trebuit 
să mai terii, oa stil, concepție a 
formei. Fiecare e un teritoriu 
deja cucerit în care nu mai încape 
alt drapel. Alte teritorii așteaptă

primejdios și anticultural (și 
dispare de la sine) se situea- 

afara acestei sinteze petre- 
oricărui popor, 
rămîn în a- 

epigonismul, 
clasicilor ca și 
a ceva neasi-

alie explorări pornind de la cela 
dobindite, delimitîndu-ne în ra
port cu ale, pentru crearea co
mună, divergentă în stil, spre O 
convergență profund originală a 
ceea ce se poate numi focarul 
spiritului nostru național, cu tră
săturile lui care exprimă sintetic 
însușirile poporului român, aspi
rațiile, marile sentimente, origi
nalitatea stilului său de viață și 
de gîndire.

Singura tradiție sau clasicitate 
pe care trebuie s-o urmăm, 
să o avem în vedere, să o imi
tăm chiar, ca oameni ai scri
sului, e ceea ce a făcut opera 
marilor noștri clasici, ceea ce le-a 
dat nemurire: marea onestitate 
artistică, vocația adevărului, dra
gostea de limbă și de ceea ce în 
ideea de popor român este uni
versal.

Contemporan cu prima Cear
tă a Secolului de la Academia 
nemuritorilor Franței, Miron 
Costin scria aceste versuri, în 
Viiața lumii, unde, cu o tole
ranță înțeleaptă, ea însăși uni
versală, ca înțelegere, vorbea des
pre vasta succesiune și întrepă
trundere a generațiilor, despre 
strinsa condiționare sau alianță 
organică între cei ce au fost, sînt 
și vor fi, despre eterna primenire, 
opera timpului, în care doar 
timpul judecă fără greș :
Mulți au fost și mulți sîntecn 

și mulți te așteaptă ; 
Lumea din primenele nu se mai 

deșteaptă 
Orice iest» muritarfu cu vremea 

să petrece 
Treoe vremea și pre ai săi toți 

îi părăsește. 
Cei o» acum petrecem,

pomenim alții 
Trecuți î de noi cu vremea vor 

pomeni alții...

\ll POATE LIPSI lll\ CULTURA ARTISTULUI
Se discută mult despre mani

festările de mimetism din litera
tura unor tineri scriitori. Faptul 
e departe de a fi alarmant: în 
mai toate epocile și literaturile 
ne sînt cunoscute asemenea fe
nomene. Firește, imitarea, mai 
totdeauna inconștientă, ia drept 
model autori mai apropiați în 
timp, care pot să răspundă de
zideratelor sincronismului pe pla
nul sensibilității sau al maniere
lor expresive. Fiecare mare scri
itor dmtr-o epocă sau alta cre
ează școală și în cazul în care 
școlarilor le lipsește harul și as
pirația puternică de originalitate, 
aceștia devin epigoni, adevărate 
victime ale maeștrilor. In umbra 
marilor copaci nu te poți ridica, 
spunea Brăncuși lui Rodin și, 
atîta timp cît nu nutrești aspi
rația sfîntă și capacitatea nece
sară de a fi tu însuți, emancipa
rea de sub tutelă e grea, imposi
bilă chiar. Aceasta este însă sin
gura cale a adevăratei consacrări 
artistice.

Un fapt trebuia subliniat și 
anume : modelele pe care le imi
tă cele mai adeseori tinerii scri
itori și artiști, n-ou fost validate 
ca atare de istoria culturii, astfel 
că se produce un precoce feno
men de zeificare pentru ca, tn 
cele din urmă, o dată cu cristali
zarea valorilor, unii dintre zei să 
se dovedească mincinoși. A fi în 
serviciul unui zeu veritabil e, ori
cum, mai onorabil decît a fi în 
serviciul unei iluzii temporare. O 
problemă fundamentală deci este 
aceea a capacității de discernere 
a valorilor. Și cum aceasta va
riază de regulă în funcție de cul-
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semănată în stîncă, sub umbra 
întunecată a brazilor, va da un 
stejar închircit, dacă nu chiar 
supus pieirii. Frecventarea tim
purie și largă a clasicilor repre
zintă climatul necesar de dez
voltare armonioasă și deplină a 
individualității viitorului creator 
de artă — după cum faptul de 
a rămîne mereu în umbra lor nu 
poate duce decît 
epigonismului.

A frecventa, a 
sicii în perioada 
chiar a sta sub 
ușor identificabilă în acest timp,
— departe de a însemna un risc, 
e o necesitate. Toți marii revo
luționari în artă au fost buni 
cunoscători ai clasicilor, chiar 
dacă nu au mărturisit aceasta în
totdeauna. Lucian din Samosata
— genialul persiflator al mituri
lor lui Homer și al tragicilor greci
— urmase cele mai bune școli
de retorică ale timpului și cu
noștea perfect opera marilor săi 
predecesori. Romanticii francezi 
îi știau pe de rost pe Racine și 
Boileau, și o carte ca aceea a 
lui Pierre Moreau — „Le classi- 
cisme des romantiques" — n-a 
stîmit de loc senzație la apariția 
ei. Romanticii germani — un 
Holderlin, de exemplu, dar nu 
numai el — erau îmbibați de 
clasicismul greco-latin. Cultura 
clasică a lui Baudelaire și cu
noașterea tuturor tainelor poe
ticii tradiționale nu l-au împie
dicat să fie părintele poeziei mo
deme, nu numai în Franța. Sim
boliștii francezi absorbiseră versul 
lui Victor Hugo în toate fibrele 
lor și Mallarme — întrebat care _ 
e cel mai mare poet francez — I 
a putut răspunde foarte firesc : 
„Victor Hugo, helas 1“ Fraze ca . 
acestea : ,,C' 
dar nu și citiți' sau „__ ____
clasici, ca să nu-mi pierd ori-

la fenomenul

ounoaște da
de formare și 
influența lor
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.Clasicii sînt admirați I 
citiți" sau „Nu citesc ■

ginalitatea și să nu mă înstrăinez I 
de epoca mea" rămîn simple bu- • 
tade, cu mai mult sau mai puțin 
spirit.

Noțiunea de model nu poate 
fi separată de aceea de a modela 
Viața noastră sufletească e alcă
tuită nu numai din acte conștien
te, din decizii luate în primă in
stanță, ci și dintr-o seamă întrea
gă de automatisme. Tocmai aces
tea din urmă ne liberează spiri
tul de mărunțișurile vieții și ne 
lasă timp să medităm asupra 
marilor întrebări ale ei. Frecven
tarea clasicilor la timpul potrivit 
produce tocmai aceste automa
tisme binefăcătoare în spiritul 
nostru, acele deprinderi de gust 
estetic și diciplină a tehnicii cre
ației, care ne liberează și ne fac 
accesibili noului fără primejdia 
de a cădea sub sugestia hipno
tică a oricărui „ism" la modă. 
Crescînd, spiritul nostru nu nu
mai că se dezvoltă, ci se și mo
delează, căutîndu-și formele cele 
mai potrivite pentru structura sa. 
Astfel că modelul după care „se 
modelează" tânărul nu este indi
ferent de loc.

Lectura clasicilor la maturitate 
nu mai însemnează „școală" ci 
confruntare creatoare, mod de a- 
firmare a personalității printr-un 
grav și profund dialog. Și iarăși, 
nu e indiferent dacă te lupți cu 
îngerul, ca Iacob în Biblie, ca 
Macedonski cu Eminescu, sau
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cu piticii, precum Radu Cosmfn, 
cu umbra Frineei, a doamnei Du 
Bary și cu amintirea tablourilor 
siropoase ale unui pictor ca Pa
quin.

CRITICE
< <»»«««<><

Pompiliu Mareea
tură, iar cultura — fatalmente — 
în funcție de timp și de expe
riență, rezultă că cei mai ame
nințați să devină victime ale ilu
ziilor sînt tinerii. Conștiința unei 
asemenea erori este primul pas 
făcut m direcția maturizării.

Firește, tinerețea nu este un vi
ciu. Dimpotrivă, este vîrsta ela
nurilor splendide șt sublime, vîrs
ta la care omul are toți porii des
chiși spre a asimila, a ști, a cu
noaște, a se afirma. Asemenea ca
lități fiind însă proprii și atîtor 
maturi, tinerețea nu trebuie au
tomat legată de vîrstă. Nu tre
buie deci ca tinerețea să renunțe 
la calitățile sale, nici n-ar putea. 
Problema este de a le adăuga 
podoaba lucidității, legată — a- 
ceasta — de vîrstă și experiență. 
Un om complex, etalon al umani
tății, întrunește într-o sinteză fe
ricită amîndouă vîrstele. Să re
cunoaștem însă un fapt fatal: în 
timp ce omul matur, trecînd prin 
tinerețe, reține virtuții» ei fun
damentale, mal mult, poate să 
trăiască în continuare cu aceeași 
intensitate tinerețea, timpul asi- 
gurîndu-i, de la sine, virtuțile ma
turității, tînărul este, în raport cu 
omul matur, intr-un net dezavan
taj, rezultat al neputinței de a fi 
parcurs cu anticipație maturita
tea, pe care numai timpul și ex
periența i-o pot da. De aici con
secința logică — tînărul să 
accepte și să înțeleagă necesita
tea diligenței spirituale față de 
omul matur și nu invers, mai ales 
că destul de repede, tinerețea se 
convertește în maturitate și a- 
tunci discipolii ei devin ei înșiși 
mentori.

Din asemenea constatări, la în- 
demina oricui, se vede cită aten
ție trebuie acordată instruirii, în
sușirii de cunoștințe. Instruirea, 
cultura unui tînăr scriitor este 
esențială pentru destinul său ar
tistic. Funcționează și aici cunos
cuta lege biogenetică, după care 
ontogenia repetă filogenia. 
artist adevărat trebuie să 
noască tot ceea ce s-a creat 
damental pînă la el (Tot — e cu 
neputință). Contemplînd — să zi
cem — ultima pînză a lui Picasso, 
unii o iau drept ultimul și 
singurul cuvînt al artei, ignorînd 
faptul că, pînă a fi ajuns aci, pic
torul a străbătut aproape toate 
epocile picturii, din care a reți
nut adevărurile caracteristice ar
tei lui. Dacă în tehnică o nouă 
descoperire neagă pe celelalte — 
argument adus de futuriști pen
tru a-și justifica iconoclastia, în 
artă așa ceva este exclus, (a se 
reține că și în tehnică o nouă 
descoperire se face prin stăpîni- 
rea perfectă a ceea ce era- îna
inte).

Așa se explică de ce cărți scrise 
cu secole în urmă continuă să 
ne ofere satisfacții estetice de
pline lăsînd adesea în urmă cre
ații actuale. Și nu e vorba de o 
atitudine muzeistică, noi nu citim 
cărți vechi numai spre a ne „do
cumenta" asupra epocii (cititorul 
obișnuit nu e interesat de loc de 
acest aspect) sau pentru a zîmbi 
cu indulgență la naivitățile îna
intașilor, ci cu aceeași satisfacție- 
și cu același interes de „cititor 
etern". O asemenea constatare 
pare oarecum misterioasă. Dacă 
ne gîndim însă mai bine, vom 
vedea că „misterul" constă în 
prezența permanențelor umane,

Un 
cu- 

fun-

adică a acelor particularități ale 
firii noastre omenești, ceea ce, 
în fond, explică și sentimentul 
nostru de solidaritate cu străbunii 
ca și încrederea că viitorimea nu 
ne va nega. Firește, omul evo
luează pe planul cantității și ca
lității cunoștințelor, se produc 
mutații în sistemul său ae gîn
dire, dar sentimentele și ideile 
fundamentale: binele, adevărul, 
frumosul, dragostea, gelozia, al
truismul, egoismul .etc au o per
manență sempitemă. Astfel că pe 
planurile fundamental umane, 
contemporanii lui Perible s-au 
manifestat ca și noi. Fiecare cri
minal din gelozie (asemenea cri
me s-au întîmplat, se-ntîmplă,.și, 
să nu ne iluzionăm, se vor în- 
tîmpla) este, în felul său, un Ot
hello, fiecare victimă a geloziei 
are ceva din Desdemona. Omul 
„modern", despre care se face 
atîta caz, n-are alte organe de 
sensibilitate și de rațiune decît 
cele pe oare le are și înaintașul 
său, cu secole tn urmă chiar cu 
milenii. Și e de presupus că nici 
nu va dobîndi așa ușor altele.

Ele se pot, desigur, perfecțio
na după cum se pot degrada, dar 
nu se pot schimba structural. Nici 
inteligența sau capacitatea de 
efort nu diferă fundamental in
tre epoci, chiar destul de înde
părtate. Un Soorate, Lope de 
Vega, Leonardo da Vinci, Dimi- 
trie Cantemir, nu vor putea fi 
nici odată tratați „de sus".

Instruirea, aed, cultura unui 
scriitor este, ca și talentul și le- 
fată de el, condiția indispensa- 

ilă a afirmării autentice. Dacă 
în epod mai vechi problema era 
relativ simplă (Pico della Miran- 
dola afirma că știe „totul și ceva 
pe deasupra" — omni resdbili et 
quibusdam aliis), astăzi o aseme
nea pretenție e ridicolă. Umani
tatea are o mare experiență, au 
fost încercate maniere și atitu
dini multiple, așa îndt ne putem 
ușor trezi că descoperim azi A- 
merica. E amuzant, într-un fel, 
să constați că unii tineri mani
festă aroganța pentru niște „des
coperiri" cunoscute cu decenii în 
urmă și sînt încurajați de unii 
critici, victime și ei ale acelorași 
iluzii.

Un tînăr, firește, nu poate ști 
tot, nimeni, nici omul matur, nu 
poate năzui spre totalitatea ab
solută. Este însă indispensabilă 
cunoașterea valorilor esențiale și 
deplîng pe acel prozator care 
a început să scrie înainte de a-i 
cunoaște pe Balzac, Stendhal, 
Flaubert, Tolstoi, Proust, Dosto- 
ievski, Rebreanu, Sadoveanu, Că
linescu, trecînd, dintr-odată la 
Faulkner, Kafka, Joyce. Procesul 
lui de creștere n-a beneficiat de 
hrana esențială și, după o vigoare 
iluzorie, pălește, se stinge. Un tî
năr scriitor poate sfl n-aibă o ade
ziune pentru un clasic și să-i 
placă .modernii, însă opțiunea nu 
se poate face decît în cunoștință 
de cauză și nu dintr-un ieftin 
spirit de frondă juvenilă, cum 
se întîmplă uneori. Trebuie să 
ajungi la concluzii definitive după 
ce dispui de suficienți termeni de 
comparație, altfel cazi, automat, 
în eroarea la care duce orice 
mărginire.

(Urmare din pag. T)

Se pare că de multă
vreme nu mai știm sigu
ranță care e teritoriul de ma
nifestare al prozei. Apar, e 
drept, și cele mai insolite cărți 
de proză. Romanul de tip vechi 
e refuzat și satirizat. La acea- . 
stă situație am ajuns aproape 
pe nesimțite. Am acceptat pe 
rind sau doar am ascultat di
ferite teorii și am asistat, nu 
prea indiferenți, din punctul 
unei concepții riguroase pro
prii, la diferite mode. S-a tra
dus cam deodată mult și va
riat și citind pe nerăsuflate am 
cam amețit. Am acceptat bu
năoară, fără să pretindem cît 
de cît o explicație mai rezona
bilă, că romanul prezentului și 
mai ales cel al viitorului e unul 
concentrat, scurt, de maximum 
250 de pagini, dar adevărul e că 
vorbim elogios, cinstit elogios, 
doar de Adio, arme, Donul li
niștit, Cătunul, Bietul Ioanide 
și altele. Or, fiecare din aces
tea au tot atît de multe pagini 
cît cel mai gros roman al lui 
Balzac, pe care uităm iar să-l 
mai pomenim. De ce credem că 
doar proza scurtă, concisă, e 
cea care... Iată o prejudecată 
pe care ne-au transmis-o fie 
autorii neputincioși, fie criticii 
prea grăbiți de a pecetlui niște 
destine, cu care de altfel cei mai 
mulți dintre ei nici nu fac ade
rență. Căci a deduce evoluția 
și mărimea romanului luînd ca 
punct cauzal viteza secolului e, 
cum să spunem, puțin deplasat. 
Viteza face intr-adevăr 
grabnică sosirea acasă de 
servici a muncitorului și 
consecință sporirea timpului 
destinat odihnei și pasiunilor. 
Cititul e o pasiune superioară, 
care nu admite viteza și cine 
vrea să termine repede o carte 
cum e Crimă și pedeapsă ca să 
se apuce îndată de lectura al
teia, acela nu e exemplul cel 
mai potrivit de cititor...

O altă derută răsfrîntă atît la 
cititor cit și la autor pe care 
critica a alimentat-o continuu 
(adesea, în numele unei riposte 
la tendința de sociologizare dog
matică a artei) este că ea, cri
tica, se ocupă din ce în ce mai 
mult despre cum este scrisă o 
carte și din ce în ce mai puțin 
despre ce este într-o carte. 
Analiza unei cărți este aproape 
abandonată, pentru că, așa 
cum s-a spus, din ce în ce mai 
narcisiști, mulți dintre critici 
tind să-și satisfacă în primul 
rînd orgoliul lor (legitim pînă 
la un punct), acela de a teoreti
za excesiv. Criticii par să uite 
că numai subordonarea la operă 
le poate asigura permanența 
opiniilor. Cărțile devin doar un 
pretext, și nu întîmplător se 
bate multă monedă pe cărțile 
mediocre în general, dar insolite 
(cit ?) în planul formei. Materia 
prozei e uitată aproape complet

și se poate dovedi oncînd cu o 
suită de cronici care de la cap 
la coadă nu vorbesc decît des
pre cum și cît de subtil a știut 
autorul respectiv să ocolească 
faptul, să abuzeze de timpurile 
gramaticale, să polemizeze cu 
totul de pînă la el, să neglijeze 
punctuația etc. Era înainte 
vreme un obicei, acela de a 
stabili, mai întîi, ceea ce se 
chema foarte măgulitor pentru 
autor, universul operei sale și 
abia după aceea se trecea și la 
discutarea modului cum se 
structurează acesta în viziunea 
proprie a artistului. Logic : 
cînd nu se putea desprinde cît 
de cît un univers nu se mai 
discuta felul cum se structurează

o atmosferă aproape neprielnică 
pentru proză și în special pentru 
roman. Foarte mulți autori dau, 
conștienți sau fără să-și dea 
seama, un tribut gustului de 
ultimă zi, amputîndu-și scrie
rile, uitînd sau neglijînd ma
teria propriu-zisă a prozei. Or, 
materia prozei nu e o modă. 
Romanul are o istorie pe care 
cîteva experimente sau cîțiva 
autori mai mult sau mai puțin 
înzestrați, sau cîțiva critici mai 
mult sau mai puțin teribiliști 
nu o pot sfrunta. Romanul are 
de-acum o albie tot atît de largă 
ca și Amazoanele, în care vuiește 
un debit imens de materie. 
Cine ar putea schimba cursul 
unui asemenea fluviu și cîte

noastre ca orice zonă terestră 
călcată de pașii noștri, dacă nu 
și mai viu. Sudul acela ameri
can s-ar putea scufunda într-o 
zi sub ocean ca o nouă Atlan- 
tidă, teritoriul lui Faulkner va 
rămîne deasupra, 'căci e ferit 
de orice intemperie avînd în 
sine întreaga armonie. Un tra
gic cataclism recent ne-a do
vedit că nu a putut surpa cas
telul Prințului Salina din cartea 
lui Lampedusa, dar l-a surpat 
pe celălalt, real clădit din piatră. 
Scara pe care a urcat într-o zi 
tînărul Felix și pe care abia o 
atingeau pașii Otiliei, dacă a și 
fost cumva, ea e astăzi putredă 
(încă de pe atunci scîrția), pe 
scara aceea din roman însă, la

ritmic de geam pînă la ultima 
stea de deasupra, înăuntru, pînă 
la cea dinții amintire a eroilor. 
Acest loc corespunde platourilor 
înalte și degajate pe care as
tronomii își plasează lunetele lor. 
Și astfel ne trezim că niște 
închipuiri, niște năluciri au ceea 
ce numea Ibrăileanu, puterea 
de a concura starea civilă. Spre 
asemenea performanțe trebuie 
să îndrăznim fără modestie. Ele 
ne vor cere să copiem bunăoară 
cele cîteva sute de pagini ale 
romanului nostru de cinci, șase 
ori, ele ne vor cere să facem 
descrieri „plictisitoare" de na
tură („Natura" în marea artă 
este nu mai puțin un instru
ment da creațiune, căci ea
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MATERIA PROZEI

mai 
la 
în

el. Cu alte cuvinte, autorul res
pectiv nu interesa. Acest obicei 
a fost socotit însă depășit. Alt
fel nu se puteau lăuda autori 
care nu au nici un univers al 
lor numai pentru că structurează 
nimicul. Așa fiind se poate 
vorbi, de pildă, despre criza de 
limbaj la cineva care încă nici 
nu a învățat să vorbească dar- 
mite să-și propună să și spună 
ceva. Evident punerea 
mei în acești termeni 
rează puțin lucrurile, 
ționînd expresivitatea 
strației. Dar este cert, 
profesarea fără nuanțările ce
rute de opera analizată a unei 
atari modalități critice se poate 
produce derută.

Mai sînt apoi influențele. In 
literatură se poate imita foarte 
ușor. Toți scriitorii imită mai 
mult sau mai puțin, direct sau 
prin evitare pe alții dinaintea 
lor. „Arta de a fura cu artă e 
toată artă" — zicea Panait Is- 
trati. Depinde însă de la cine 
furi și ce „furi". Cine începe 
a fura (folosesc vizibil verbul 
nu în sensul lui primar) de la 
Dostoievschi, Stendhal, Re- 
breanu pornește cu o șansă. 
Cine începe prin a devasta au
torii noului val are — cred — 
mai puțină șansă pentru că noul 
val se pare că a și trecut, în 
orice caz absorbția lui ,e, în 
mare parte, inevitabilă.

Mai e apoi filmul în care la 
cel puțin cîțiva ani se produce 
o „mare revoluție". Și de aici se 
repercutează ceva.

Mai e apoi teatrul în care în 
fiecare stagiune aproape se pro
duce o „mare revoluție". de 
aici se repercutează ceva.
Toate acestea și altele creează

Gheorghe Suciu

proble- 
exage- 
inten- 

demon- 
că prin

eforturi și cît timp ar trebui și 
ce s-ar obține în final, căci 
fluviul tot trebuie să curgă pe 
undeva în toată măreția lui 
acumulată ? El, adică, nu poate 
fi secat. Faptul devine doar ri
dicol, ridicol dus pînă la ab
surd, cînd cineva se apucă să 
desființeze fluviul folosindu-se 
de o pompă de mină.

Romancierul serios se adaugă, 
sporește materia lumii sau 
taina ei. Nu în primul rind 
forme noi ambiționează artistul 
ci noi conținuturi. Ele, acestea 
din urmă, aduc în cazul talen
telor autentice și formele cores
punzătoare. La fiecare pas, na
tura ne oferă alte și alte forme, 
dar, fatalmente, ea e aceeași 
creație. Un Sorel, o Anna Ca- 
renina, un Petre Petre sînt 
creații la care specia nu s-a 
gîndit niciodată. Ei sînt conți
nuturi noi și ca atare nici nu 
se supun, întru totul, legilor spe
ciei. Ei 
oară. Ei 
de carte 
mulat-o, 
gels: moartea e cea mai cruntă 
victorie a speciei asupra indi
vidului. Ei, de la nașterea lor, 
merg paralel cu specia, dialo- 
gind necontenit cu ea. Ulisse a 
fost contemporan cu oamenii 
tuturor secolelor de pînă acum.

Foarte succint formulat, ma
teria prozei e creația vieții, în 
toate formele ei. Un teritoriu 
ca acel creat de Faulkner — 
Y oknapatawpha — nu-l vom 
găsi niciodată pe o hartă ca 
atare, dar el există și va exista 
tot atît de intens în conștiințele

sînt nemuritori, bună- 
nu acceptă — ca eroi 
— legea pe care a for- 
atît de optimist, En-

capătul ei, vom putea aștepta și 
noi oricînd să coboare o Otilie.

De aceea, cînd aud pe unii 
spunînd, că nu trebuie să mai 
descriem (parcă e vorba de des
criere !) natura dimprejur, ca
sele cu interioarele lor atît de 
edificatoare, să facem portretele 
eroilor noștri, să avem chiar o 
anecdotică la romanele noastre, 
să ne folosim de dialog etc, eu. 
îmi permit să zîmbesc. Toate 
acestea sînt materia sau prin 
ele creăm materia prozei. Toate 
acestea fac parte din viață și 
oricît de conștienți am fi că 
arta adevărată e rod al fan
teziei, adică nu copiază realita
tea fantezia noastră e tot atît 
de legată de realitate ca și per
soana noastră fizică, prin foame, 
prin sete, supusă voluptăților 
și cicatricilor. Chiar și astăzi 
un roman mai poate începe cu 
descrierea unui drum, căci dacă 
observăm bine drumul acela din 
Ion e trasat, lucrat, amenajat de 
un singur om și numai pentru 
nevoile propriilor lui eroi. Au
torul nu s-a gîndit că investi
țiile cheltuite cu el vor trebui 
și amortizate. Lui i-a trebuit 
un drum și l-a săpat singur.

Repetînd, materia prozei este 
creația vieții în toate ale ei. 
Experiența de pînă acum ne 
arată că atunci cînd « vorba 
de roman există cîteva su
biecte capitale, pe care îs de
numea cîndva G. Călinescu. In 
orice caz, toate interferează zona 
socialului, mal intim pe cea a 
familiei. Plasat în acest loc, 
romancierul poate privi în afară, 
de la frunzele care se lovesc

înfățișează nivelul la care auto
rul se fixează în univers — Că
linescu), ne vor cere să facem 
portretistică, să ținem cont de 
„subiect", să spunem întîi ceva 
(și nu să sofisticăm întrucît 
„chiar cînd nu spunem, tot 
spunem ceva — cum susțin „teo
reticienii" prozei minime) etc. 
Toate acestea or fi cunoscute, 
spuse, nu o dată, dar sînt cu atît 
mai mult indispensabile, cu cît 
unii manifestă „lapsusuri" pre
timpurii. Dacă nu ambiționăm 
la un univers și o structurare 
proprie, nu vom putea ajunge la 
valori durabile. Cel care vrea 
să ridice un edificiu cît mai so
lid posibil și cît mai frumos, 
apelează la materialele de cons
trucție consacrate pînă la el și 
neîndoios admite, dar cu pru
dență, și altele recent descope
rite. Pe el îl interesează 
construcția și perenitatea 
ei. E prudent cu materia
lele noi, pentru că nu știm încă 
bine care e natura li
anților care sudează blocu
rile mari de piatră ale pirami
delor și templelor vechi. Vedem 
doar că acestea rezistă. în con
secință — putem lua o pildă.

Gîndurile de mai sus sînt o 
simplă confesiune, poate nu su
ficient de populată de numele 
marilor prozatori, ale clasicilor 
litaraturii. către care dintotdea- 
una am crezut necesar a mă 
îndrepta cu venerație. De per
manența lor în timp nu mă 
îndoiesc și creația celor de după 
ei, a tinerilor de azi și dintot- 
deauna găsește acolo temeiuri 
inepuizabile de încredere.

criticii în speță, față de 
acest fenomen. Multe ediții 
trec neobservate, unele sînt 
consemnate în fugă, lipsind, 
în orice caz, meritatul și cuve
nitul efort de analiză care 
nu poate 
S-a spus 
sici ?

Se pare 
cea pe care încă din 1933 o 
dădea G. Călinescu : „Litera
tura română începe, pentru 
critica noastră, din anul in 
care debutează cronicarul, și 
cel din urmă este și cel mai 
de seamă". Și, mai departe : 
„O parte din vina acestui 
spirit empiric al criticii 
noastre se datorește Univer
sității. Zeci de serii de stu- 
denți, astăzi profesori, au 
fost obișnuiți în cultul unei 
arte abstracte, absolute, fără 
rădăcini în istorie, ceea ce, 
cu toată glorificarea unei 
arte mai vechi, așa zise — 
clasice, are neajunsul de a 
împiedica pe individ să sta
bilească un tablou de valori 
comparative.

O altă parte din vină o are 
critica relativistă, care, bi- 
zuindu-se pe principiul mu
tației valorilor, respinge 
principial orice moment is
toric, bizuindu-se pe unica 
valoare recunoscută, aceea a 
actualului". G. Călinescu 
stabilea erorile unei vi
ziuni neorganice, dezintegra
toare, asupra literaturii. Cît 
privește încheierea „dosaru
lui" operei clasice, același 
critic scria : „La 1 martie 
1937 (după cea mai probabilă 
ipoteză) se vor împlini o 
sută de ani de la nașterea 
lui Creangă. Se vor împlini 
sau nu, noi tot o să vorbim 
de el și să începem o dată a 
rupe acest detestabil obicei 
de a nu face articole literare 
decit cu cei din urmă cinci 
ani bibliografici. Mentalita
tea care pune de o parte 
„clasicii" morți și de alta 
scriitorii vii, care socotește 
neconvenabil să compari pe 
un poet modern cu Bolintl- 
neanu, ci numai cu un poet 
de peste graniță trebuie să 
dispară, (s.n.). Să vie odată 
în presa noastră literară 
simțul istoric care privește 
mai de sus".

Simțul istoric, arbitrul ie
rarhiei valorilor intr-o cul
tură organică, ne împiedică 
să mutăm accentele de la o 
zi la alta. Acesta ne cultivă 
încrederea în clasici și nu 
perplexitatea perpetuă care 
sfîrșește în neîncredere no
civă. Iată altă jusitificare a 
discuției pe care o publicăm 
și care, desigur, nu se în
cheie aici si acum. Perma
nența clasicilor nu înseamnă 
caracter imuabil, fixitate 
dogmatică, lespede șlefuită 
pe care nimeni n-ar mai 
putea s-o clintească. Perma
nent este dinamismul valo
rilor în opera clasicilor, vita
litatea acestora inepuiza
bilă, sniritul viu si proaspăt 
al meditației artistice asupra 
vieții.

lipsi unei culturi, 
totul despre cla-
că explicația este



La primele cinci întrebări din ancheta noastră am primit un număr 
mare de scrisori din care publicăm în pagina de azi o parte cu promisi
unea că vom reveni. Sperăm, de altfel, ca însăși pagina de față să consti
tuie un îndemn către cititorii noștri de a-și exprima opjniile față de pro
blemele în discuție.

„Parcă mi-ați fi ghicit gîndul ! Citesc de un an, aproape zi de zi 
„Sclnteia tineretului" — ne scrie un corespondent — și găsesc, din ce în 
ce mai des materiale care mă interesează. Deseori mi-am spus că dacă 
veți organiza o anchetă pe teme apropiate mie, să fiu unul dintre primii 
ei colaboratori. Și iată că, într-adevăr, mi se oferă această ocazie". E un 
gînd pe care-1 împărtășesc și ceilalți participanți la anchetă, mărturisind 
astfel dorința lor sinceră de a participa Ia o confruntare de opinii.

INTEGRAREA
SOCIALĂ - IATĂ
PRIMA CALITATE 

A TÎNĂRULUI
MODERN

întrebarea întîi: 
Sintcți un om mo
dern '! Care credeți 
că sînt primele 5 sau 
10 calități ale unui 
asemenea om ?

Citind răspunsurile pri
mite se poate lesne ob
serva că această între
bare nu surprinde deși 
parametrii la care soco
tesc ei că se poate vorbi 
despre modernitatea u- 
nui om diferă, între mo
delul ideal spre care 
tinde orice om („nu, nu 
sînt — ne răspunde un 
tînăr. Omul modern este 
pentru mine omul ideal. 
Omul care aș vrea să 
fiu"), fiind deci ținta vie 
spre care converg toate 
eforturile solicitate de 
procesul perfectibilității 
personale și, fără să se 
deosebească, după cum 
vom vedea, structural, o- 
mul care este în priză 
permanentă cu preocupă
rile cotidiene majore — 
„omul care nu se plicti
sește niciodată — nu are 
timp pentru asta". Numai 
homo faber ? Opțiunea 
extremă este exclusă de
oarece deseori, aproape 
cu o regularitate carac
teristică, tinerii invocă în 
portretul unei asemenea 
personalități inteligența 
care-1 dimensionează și-1 
consacră astfel : „inteli
gența conferă personali
tății omului modernitatea 
sa, adică strălucire, pres
tigiu, frumusețe, demni
tate, trăsături care îi des
chid largi orizonturi de 
creație, originalitate și 
omenie" (Nicolae Po
pescu, student Insti
tutul medico-farmaceutic 
București). Ridicînd la a- 
semenea înălțime ștacheta 
conceptului de modern 
este firesc deci, ca un 
răspuns direct să fie for
mulat oarecum indirect 
mal ales că modestia im
pune o cenzură peste 
care bunul simt refuză 
să treacă fără scrupule : 
„Dacă sînt un om mo
dern 7 N-am curajul să 
afirm un „da" sau un „nu" 
categoric. Dar încerc să 
fiu modern, mă strădu
iesc, — munceso pentru 
asta". (Vasile Pop, elev 
la o scoală militară din 
Bacău). Un răspuns care 
dovedește o gîndire ma
tură asupra problemei 
cu un plus de efort spre 
obiectivare (Gigi Po
pescu, comuna Sîngeru, 
județul Prahova) sinteti
zează gîndul declarat sau 
deductibil din formulă
rile celorlalți anchetat!: 
„Da și nu ! Și de ce 7 Por
nind de la ideea că omul 
ucenicește continuu tn cu
noaștere și desăvîrșirea 
caracterului său nu pot 
afirma cu toată convin
gerea că sint un om „per
fect modern" pentru că 
afirmarea acestui cuvînt 
ar implica asumarea unor 
lucruri extrem de mari 
(înțelegînd virtuți — n.n.) 
care ar depăși realitatea 
mea obiectivă și, în al 
doilea rfnd, granițele mo
destiei".

Curent, înțelepciunea 
prosperă prin holurile 
cinematografelor sau pe 

barie- 
lntre

„corso" ridică 
rele semantice 
modem și monden iar 
mixtura acestora pune 
semn de egalitate în
tre modern și extra
vagant, excentric, ieșit 
oricum șl prin orice 
din comun. Mistificarea 
este denunțată nu fără 
trimiteri ofensive, pole
mice : Aș menționa fap
tul că supremul califica
tiv acordat unui om, a- 
cela de a fi modern, a 
fost și este, din păcate, 
greșit chiar foarte greșit 
înțeles de către o minori
tate de tineri, lucru de
monstrat de grija pe care 
o au numai pentru ținuta 
lor vestimentară. (Gh. Po
pescu. elev anul III, școala 
profesională de pe lîngă 
Uzina de mașini electrice 
București). Dar acuza ex
clusivă ar risca să devină 
o alternativă diametral 
opusă. Corecția unui ase
menea exclusivism o face 
în răspunsul său Grigore 
Ezaru (21 ani, contabil 
domiciliat în orașul Ca
racal), atlngtnd volumul 
informațional, bogat șl 
complex 
menea

om 
«ă

al unui ase- 
om modem: 

modem tre
fle bine ins

truit să aibă cunoștințe 
generale însușite în mod 
temeinic, să fie amabil și 
binevoitor, să fie la ou- 
rent stît cu moda, cu ve
detele de cinema șl dc 
muzică ușoară cît și la

curent cn ultimele desco
periri în domeniul științi
fic, cu ultimele eveni
mente ce au avut Ioc în 
tară și peste hotare, in
tr-un cuvint să trăiască 
cu picioarele pe pămînt, 
să știe ce vrea. Nevoia de 
clarificare incită pe ti
nerii corespondenți al an
chetei la comparații șl so
licitarea unor argumente 
care să elucideze pro
blema prin abordarea 
deschisă a oricărei opinii. 
„M-am gîndit adesea la 
acest subiect; în special 
ori de cîte ori constatam 
contradicția dintre gustu
rile mele și cele ale u- 
nora dintre colegii mei. 
A fi om modern înseamnă 
a te integra perfect în 
contemporaneitate, a în
țelege și a sprijini idealu
rile el“ (Alin Teodorescu 
elev, Craiova). Convin
gerea că integrarea so
cială majoră dimensio
nează modernitatea unui 
om și mai ales a unui 
tînăr este împărtășită și 
de Costin Sotirescu din 
Sibiu, intrînd cu această 
observație în însuși pro
filul interior al persona
lității moderne : Consider 
că integrarea în univer
sul societății de astăzi ga
rantează epitetul de om 
modern. Această integra
re trebuie să fie con
știentă. lipsită de echivoc, 
treptată., dar în același 
timp oportună". Aplica
rea strictă, concretă a a- 
cestui principiu orienta
tiv o face intervenția u- 
nui alt tînăr : „Prima ca
litate pe care trebuie s-o 
aibă un om modern este 
aceea de a fi exemplu la 
locul său de muncă, pe 
băncile școlii sau oriunde 
își desfășoară activitatea 
sa zilnică".

în timp ce aportul so
cial al tinerilor mărturi
sit cu justificată mîndrle 
ilustrează major conștiin
ța acestui deziderat social 
al omului modern în pro
cesul devenirii sale : 
„Drumul pe care o- 
mul atinge punctul său 
maxim de realizare (bine
înțeles că va căuta cu e- 
forturț mereu mai mari 
să escaladeze continuu a- 
cest punct, trăind într-o 
autodepășire permanentă) 
este drumul unul om mo
dem ! Unicul său scop 
este de a aduna pentru 
a dărui. Aceasta este și 
suprema sa mulțumire, 
fericirea sa. a omului mo
dem". (O tînără din Co
rabia care în alt pasaj a- 
firmă fără drept de tă
gadă. „în concepția mea 
există o singură calitate 
esențială a unul aseme
nea om fără de care nu 
pot concepe „portretul" 
său : conștiința umană su
perioară").
Rugam pe cititorii noș

tri să enumere calitățile 
unul portret al omului 
modem. Iată o ierarhi
zare a valorilor morala 
propuse, organizate in 
trei variante.

Varianta A (prof. Marin 
Marinescu, satul Anto- 
nești, comuna Licurici, 
județul Teleorman) :

1. Să fie multilateral 
pregătit;

2. Cu multiple «1 va
riate preocupări si pa
siuni ;

Dornic să cunoască
ce

»

Să

este nou, plăcut.

citească mult si

3.
tot
util

4.
variat :

5. Cu
ții spre sport și artă ;

6. Cu o ținută demnă, 
elegantă, dar departe de 
a fi exagerată ;

7. Bun amic și coleg ;
8. Spontan, sincer șl ge

neros ;
8. Statornic în senti

mente ;
10. De fiecare dată alt

fel și totuși personal.

oarecare Înclina-

omu-
care

cali- 
rațio-

Varianta B (Nlcolae 
Popovici, elev la o școală 
tehnică din Arad) :

1. Receptivitate față de 
ideea de progres, față de 
nou și, în general, față de 
tot ce este folositor 
lui, comunității în 
trăim ;

2. Cinstea, prima 
tete a unei ființe
nale, civilizate în «peclal 
a oamenilor de certă va
loare șl în general tutu
ror oamenilor muncii 
conștienți de aportul lor 
la dezvoltarea tării dar 
care nu fac caz din a- 
ceasta ;

4. Fondul moral sănătos, 
calitate absolut necesară 
unui om modern ;

5. Pasiunea pentru 
sport, care dezvoltă spiri
tul de echipă și de între
cere, fortifică trăsăturile 
fizice și morale.

Varianta C (Olimpiu 
Orza, Drăgășanl) :

1. Să aibă multă îndrăz
neală ;

2. Să fie receptiv la tot 
ce este nou ;

3. Să fie la curent cu 
toate descoperirile tehnice 
ale secolului nostru ;

5. Să aibă putere 
discernămînt ;

6. Să fie modest;
7. Să aibă în orice mo

ment liber o preocupare 
intelectuală utilă ;

8. Să aibă sau să-șl sti
muleze imaginația ;

9. Să știe să „viseze" ;
10. Să aibă cunoștințe 

complexe de artă.
Confruntați aceste pă

reri, aceste Ierarhizări de 
trăsături propuse de co
respondenții anchetei cu

de

sa viitoare pe care și-a 
croit-o la diferite virste. 
Tinerețea este epoca tu
turor posibilităților dar 
de aici, de la această rea
litate spirituală susținută 
prin eforturi morale și 
materiale de către socie
tatea noastră, și pină la 
fidelitatea față de ima
ginea premeditată a per
sonalității fiecăruia e un 
lanț de examene la care 
fiecare dintre noi putem 
fi învingători sau învinși. 
Cît și cum trebuie să ne 
preocupăm pentru a fi 7 
Cum trebuie să realizăm 
această intenție su
premă ! „Idealul meu a 
fost să ajung un astfel de 
om — ne scrie studentul 
Nicolae Popescu din 
București — îneît să mă 
pot defini printr-un vers 
din Terențlu Sînt om : 
nimic din ce-i omenesc nu 
mi-e străin". Acest ideal 
s-a înfiripat încă de pe 
băncile școlii, conturîn- 
du-se si mai mult în li
ceu. dar care a trebuit 
să-l corectez cînd am ve
nit în contact cu viata 
universitară. Să mergi la 
cursuri, să citești 2—3 
ziare sau reviste, să-ți 
pregătești foarte 
cursurile, să înveți 
să citești ceva 
tr-o limbă străină, 
asculți muzică la radio 
sau să mergi la un con
cert, să citești o carte de 
literatură sau de știință, 
să vizitezi un muzeu sau 
să mergi la un film, să te 
odihnești și cite alte lu
cruri mărunte pe care nu 
cred că este posibil să le 
faci într-o singură zi. 
Pentru aceasta la un mo
ment dat m-am decis să 
dorm numai cîte 4 ore pe 
zi la care (hotărfre) nu 
am rezistat prea mult. 
Din cauza multiplelor și 
variatelor preocupări pe 
care trebuie să le cerce
tez, nici nu știu bine cum 
să procedez : să te docu-

bine 
sau 
in
să

tlce pentru că îmi dă
deam seama că nu sînt 
destul de talentat pentru 
a deveni artist. Iată deci 
o contradicție pe care am 
rezolvat-o nu fără a trece 
printr-o dramă ; dorința 
îmi mobiliza ființa spre 
artele plastice iar ra
țiunea, luciditatea m-au 
întors la realitate, la po
sibilitățile mele reale". 
Responsabilitatea deciziei, 
spiritul realist de a hotărî 
ceea ce trebuie, ceea ce 
poate fi realizat mărtu
risesc și alte răspunsuri : 
„Nu am avut niciodată 
ocazia ca ceea ce mi-am 
propus să nu realizez. 
Cum am reușit 7 Întot
deauna nu mi-am propus 
ceva care să-mi depă
șească posibilitățile" (Pe
tru Gancee, desenator. A- 
rad). Un optimism pe 
care nu-1 dorim niciodată 
dezmințit întîlnim și în 
răspunsurile unor tineri 
afflați în pragul maturi
tății : „N-am trecut de 
vîrsta adolescentei dar 
ceea ce mi-am propus a- 
cum, în adolescentă, 
nu-mi va depăși posibili
tățile niciodată mai tîr- 
ziu deoarece voi munci 
cu tot entuziasmul tine
resc pentru învingerea 
tuturor greutăților ivite 
în cale, ajutlndu-mă de 
voință (pe care o educ 
fiind cît mai exigent cu 
mine însumi). Dacă 
mi-am propus să fac ceva 
voi putea deoarece a voi 
înseamnă a putea".

Asociem acestui răspuns 
un altul identic ptnă la 
un anumit punct, unde 
cenzura finală dă un plus 
de gravitate problemei. 
„Nu. Nu am avut de ce 
să-mi dau seama de acest 
lucru pentru că nu 
mi-am propus lucruri 
care să-mi depășească 
posibilitățile. (Atenție ! 
Nu trebuie să cerem de la 
noi ceea ce noi înșine 

putem concepe)."

dacă simt nevoia. Mărtu
risesc că o asemenea ne- . 
voie n-am prea încer- 

Ce spun tinerii 
participanți la ancheta 
de fată 7 Sînt sau nu re
ceptivi la experiența de 
viață pe care Ie-o comu
nică cei în vlrstă 7 Și mai 
ales spre ce anume 7 
Răspunsurile sînt ins
tructive, cred, atît pen
tru cei tineri cît și 
pentru părinți, educa
tori, oricum, pentru 
persoanele mai în vîrstă 
care trăiesc în preajma 
tinerilor. Iată cîteva din
tre cele mai semnificative 
dintre ele. „Amintirile — 
le revendică Gh. Popescu 
elev la o școală profe
sională — nu trebuie să 
constituie numai o sursă 
lirică aflată la îndemîna 
poeților sau textierilor de 
muzică ușoară, dar și o 
Inepuizabilă sursă de în
vățăminte folositoare

cat-o“.

discernămint (subl. co- 
resp.) de tineri". Aminti
rile oamenilor în vîrstă 
sînt folosite ca un punct 
de reperă ca argumentul 
posibil ul unor decizii o- 
risntative în viață, ne 
mărturisește Mincu Con
stantin. 17 ani. elev în 
București: „Mă intere
sează, în deosebi, felul 
cum a muncit persoana 
respectivă pentru a-și în
deplini idealul în viață, 
asta pentru a-ml da 
seama (atenție, nota prac
tică a acestui interes I) 
dacă eu pot realiza ceea 
ce mi-am propus". A- ■ 
derenta de interese ca
pătă însă și o evidentă 
culoare afectivă tradu- 
cînd respectul și simpa
tia fată de cel dinaintea 
lor : „îmi place să ascult 
foarte mult din amintirile 
părinților, profesorilor și 
ale oamenilor mai în vîrstă 

' despre tinerețea lor. Cît 7
O !... foarte multe amin-

muștruluială gratuită, re
petarea lui pînă la obse
sie devine intolerabilă".

3). „în general mani
fest îngăduință și răb
dare în acest sens. Dacă 
mi se face însă cu su
perioritate sau cu im
presia că-mi prezintă 
ceva nou 
păr".

îți amintește obligațiile 
trebuie să aibă o abili
tate și o subtilitate, care 
să te facă să privești în 
ele ca în niște oglinzi 
imense".

că-mi
i atunci mă

mă supăr, 
Vreau să

su-

mă 
aflu 
Cu- 

parte

sinteți
OM

4) . „Nu 
plictisesc, 
mereu noi adevăruri, 
riozitatea e o 
componentă a complexu
lui psihologic al fiecărui 
tînăr și ascultînd lucruri 
pe care le știu am sen
zația că nu progresez de 
loc".

5) . Nu, nu mă supără, 
dar aici e nevoie de o 
precizare. Dacă sînt a- 
devăruri ce se referă la 
persoana mea (de exem
plu : mi se spune adesea 
că sînt un sportiv slab, 
că nu muncesc îndea
juns la matematică) nu 
mă supără, ci mă am
biționează. Sînt oricind 
gata să iau totul de la 
început, gîndul fiindu-mi 
mereu că tot ce am fă
cut e nimic pe lingă ce 
pot face*.

6) . „Sînt adevăruri pe 
care nu vrei să le auzi 
de mai multe ori și asta 
mi se pare firesc, deoare
ce atunci cînd 
realitatea 
inutil să 
tot pasul 
vărurl. 
contează 
persoana .
ți se repetă aceste ade
văruri".

3). „Obligațiile mi le 
achit cu conștiinciozita
te. Dacă-mi sînt aminti
te nu mă supăr cu con
diția să nu-mi inspire 
neîncredere în mine".

4). Cînd îmi evit 
gațiile accept să-mi 
reamintite, dar cînd 
le-am uitat și sînt 
greu realizabile și 
nu le-am îndeplinit 
supără dacă îmi 
reamintite. Nu cunosc 
situația cînd nu am 
să-mi îndeplinesc 
gațiile*.

obll- 
fie 
nu 

doar

obli- 
totul

cunoști 
găsesc că e 

ți se repete la 
anumite ade- 

De multe ori 
foarte mult șl 
și felul în care

5) . „în privința 
gațiilor însă e cu 
altceva. Mă enervează 
pur și simplu să mi se 
spună mereu „fă cutare 
lucru" sau „nu fă cuta
re lucru". Asta In ceea 
ce privește obligațiile pe 
care le știu. Sînt însă și 
obligații pe care nu le 
știu sau mai rău. pe 
care le uit și repetarea 
acestora din urmă mă 
face să încerc o adîncă 
părere de rău".

6) . „Cam același ar fi 
răspunsul referitor la 
repetarea sau reaminti
rea obligațiilor pe care 
le ai. Din moment ce nu 
le încâlci, oare nu e 
enervant să ți se pună 
mereu aceeași placă *.

UN OM SINGUR
ESTE NUMAI O
JUMĂTATE DE

OM

DIN PRIMELE RĂSPUNSURI:
• Omul care nu se plictisește niciodată. • Inteli

gența și munca — pe primele locuri • Modern și mon
den — doi adversari. • Un visător care trăiește cu pi
cioarele pe pămînt. • Cel care adună are ce dărui sau 
sensul altruismului. • Amintiri, amintiri, amintiri *= 
experiență? • Adevărurile și obligațiile pretind un tra
tament diferit ? • Intre solitudinea activă și însingurare. 
• Nu fugi de tine însuți!

Pagină realizată de VARTAN ARACHELIAN

nodern
cele pe care le aveți dv. 
Scrieți-ne opiniile pe 
pe care vi le-ați format 
în legătură cu ele.

UN PORTRET
CARE SARE
MEREU DIN

CADRU

întrebarea a II-a: 
V-ați dat seama (cînd 
și în ce împrejura
re 7) că ceea ce v-ați 
propus în adolescen
ță depășește posibili
tățile dv. ?

Ne-am putut convinge 
din răspunsurile primite 
la redacție, că viziunea 
proprie tinerei generații 
asupra omului 
contemporan, 
realistă. O îmbinare ori- ■ 
ginală, proprie acestei ge
nerații, a acestui timp în
tre proiectarea unei de
veniri umane bogate în 
sensuri și susținerea el 
prin atenta cîntărire a 
posibilităților individuale 
de realizare. Cu altă ex
presie, folosită într-o an
chetă trecută de către un 
tînăr, visul realist. Para
doxul este aparent și răs
punsurile primite la cea 
de-a doua întrebare a an
chetei noastre sînt eloc
vente.

Există o istorie a visu
lui care precede contura
rea viitoarei personalități, 
ce se restructurează o 
dată cu vîrsta în funcție 
do o sumă de factori ex
terni și interni si indivi
dului. Factorul conjuictu- 
ral (viața și posibilitățile 
familiei), factorul psiho
logic (implicațiile succe
sului șl, deopotrivă, ale 
primului eșec) șl mai ales 
punerea în valoare a re
surselor interne, proprii 
naturii umane fl situează 
pe tînăr într-o relație 
particulară cu imaginea

modern 
este una

montezi mai puțin și In 
profunzime sau mai mult 
și mai superficial 7 Cine 
nu ar dori să cunoască 
cît mai mult șl cît mai 
bine, dar acest lucru, 
chiar și pentru un tip de 
inteligentă ca a lui Iorga, 
este — cred — imposibil. 
Din cauza aceasta, în pre
zent mă străduiesc să în
văț cursurile în așa fel 
Incît să dau rezultate 
maxime, să citesc 2—3 
ziare, să citesc o carte de 
literatură la două săptă- 
mîni, să merg la un spec
tacol, concert sau film la 
două trei săptămînl".

Restructurarea progra
mului de viată la care 
s-a simțit constrîns tînă- 
rul nostru corespondent 
e în bun spirit modern : 
dacă la începuturile știin
ței cele mai mari perso
nalități erau reputate 
prin cunoștințe cit mal 
generale, din domenii cît 
mai numeroase, în schimb, 
astăzi, ești constrîns. pen
tru a 
timpul 
păstra 
știi cît 
domeniu strict delimitat. 
Azi, mai mult ca oricînd 
cine îmbrățișează multe 
strtnge prea puțin șl a- 
cest puțin se răzbună pro
fesional. Luciditatea, spi
ritul realist (constînd în 
a-ti cîntărl posibilitățile 
practice) au o arie mult 
mai largă de manifestare, 
dovedindu-se șl în pute
rea de a renunța și altfel, 
„în adolescentă — ne 
scrie studentul Mitea 
Mihai, de la Facultatea 
de medicină veterinară 
din Cluj — am îndrăgit 
mult pictura. Vizitam 
toate expozițiile si încer
cam de multe ori să reali
zez ceva în plastică. Sin
cer să vă spun am îndră
git și îndrăgesc foarte 
mult arta plastică, multe 
lucrări îmi trezeau o vis 
emoție estetică, dar nici
odată n-am reușit să 
creez ceva cere să mă 
mulțumească. La termina
rea liceului m-am hotărît

să nu urmez Artele plas-

nu-ti transforma 
în inamic si a-1 
drept prieten, să 
mai mult Intr-un

SA DISCUTAM DESPRE

(Coatin Sotlrescu, Sibiu), 
în sfîrșlt, răspunsul lui 
Olimpiu Orza din Drăgă- 
șanl la această întrebare 
ar putea rotunji opiniile 
celor anohetați, aducînd, 
în plus o observație 
demnă de atenție: „Un 
tînăr n-ar trebui să-și 
pună această întrebare. 
Tot ceea ce mi-am pro
pus în adolescentă sînt 
hotărît să realizez. Dar 
există o deosebire între 
„visul" de adolescent și 
gîndirea matură. Abia a- 
cum îmi dau seama că 
ceea ce vreau să realizez 
îmi solicită mai multe e- 
forturi decît mi-am în
chipuit cu ani în urmă. 
Dar am acum și o altă 
putere de muncă pe mă
sură a ceea ce vreau să 
realizez".

EXPERIENȚA DE
VIAȚĂ - 0
ȘCOALĂ A

DECIZIILOR
ESENȚIALE

■

întrebarea a IlI-a. 
Amintirile părinților, 
ale profesorilor sau 
ale oamenilor în vîrs- 
tă despre tinerețea 
lor vă interesează ? 
Cît 7 Și mai ales ce 
anume ?

De fapt, intenția anche
tatorului de a afla reac
țiile aubiecților la acea
stă Întrebare a fost stimu
lată mal ales de un răs- 
puns dat de un ttnăr la 
un alt dialog realizat de 
noi: „Nu-mi place să ml 
se povestească de către 
oamenii in virată d pre
fer să Întreb eu mai alea

pentru noi, tineretul". 
Gheorghe Popescu, secre
tarul comitetului U.T.C. 
comunal Sîngeru, județul 
Prahova, probabil și din- 
tr-o experiență a prac
ticii muncii de organi
zație, dă concretețe afir
mației făcută de colegul 
său de generație : „Acești 
oameni trecuțl prin fo
cul vieții, au ajuns a- 
proape la o vlrstă a ple
nitudinii, clnd vorba de
gajă înțelepciune. Prover
bul „Cine nu are un bă- 
trîn să-l cumpere" — iz
vorăște tocmai din această 
realitate. Mă interesează 
felul în care dînșii au 
conceput dragostea, viața 
în general, felul în care 
au știut să îmbine inge
nuitatea șl bogăția sufle
tească, dîrzenia și elanul 
tineresc în munca și lup
ta lor pentru un trai mai 
bun. Ei merită să fie as
cultați cu luare aminte și

tiri din care pot învăța 
cît mai mult despre ceea 
ce este bine și ce este 
rău. Mai ales îmi place 
să ascult despre felul în 
care au putut învinge 
greutățile ivite în calea 
lor, despre cauzele suc
ceselor și ale insucceselor, 
despre munca îndeplinită 
cu multă pasiune și cu o 
sete de cunoaștere ne
mărginită la fel ca și en
tuziasmul tinereții". O în
țelegere și — se pare — 
mai cuprinzătoare cu o 
formulare convingătoare 
este răspunsul semnat de 
un tînăr sibian : „Mult. 
Chiar foarte mult. Pen
tru că de la ei aflu lu
cruri despre ceea ce o 
singură dată mi-e dat să 
trăiesc. Mă interesează 
atit amănunte cît și felul 
în care au rezolvat ei de
ciziile hotărîtoare pe care 
le-au luat cîndva. Din a- 
mănuntele lor construieso 
o viață ideală, imaginară, 
care mă ajută mult să 
mă descurc în cea reală. 
Hotărîrile lor care pri
veau un pas însemnat în 
viață constituie un mo
del din care poți reține 
ce-i bun și Iasă restul 
neatins. Si toate la un 
loc mă conving că tre
buie 
orice 
cînd 
care 
este
Am frustrat ancheta noas
tră de diversitatea de pă
reri dacă n-am transcrie 
aici un răspuns particu
lar, care ar putea, in
tr-un fel, surprinde, mal 
ales, fără cunoașterea lă
muritoare a răspunsuri
lor primite la întrebarea 
a IV-a : „Amintirile oa
menilor mă interesează 
din principiu. Oamenii 
cînd încep să-și amin
tească devin prieteni. Mă 
interesează povestirile 
părinților sau vîrstnlcilor, 
mă interesează prin ce 
au trecut cînd aveau 
vîrsta mea. îmi plac mai 
mult atunci cînd nu încep 
cu „he, he, pe vremea 
mea..." si cînd nu te o- 
bligă ostentativ să tragi 
învățăminte din ele".

întrebarea a V-a :
Simțiți nevoia să 

fiți singuri ? De ce ? 
Cum folosiți această 
singurătate ?

Punînd această între
bare eram convinși că 
răspunsul va fi afirma
tiv, dacă vreți și pentru 
motivul că simplul act 
al participării la această 
anchetă prin corespon
dență nu putea fi împli
nit decît prin apelarea 
la un moment de singu
rătate care să facă po
sibilă medltarea. Deci, 

a- 
în- 

de re- 
volu- 

acestei 
este 
pre-

să lupt cu viața în 
clipă și 

o privești
facilitate
aspru și

că atunci 
cu o oare- 

sfîrșitul 
nedorit".

OBLIGAȚIILE - OGLINZI IMENSE

In care trebuie să pri

VEȘTI MEREU

ÎNTREBAREA a iv-a
Vă supără să vi 

repete adevărurile 
care le știți ?

se 
pe

Dar obligațiile pe 
care Ie aveți 7

1). „A ți se repeta 
pe care îl

. „ . . un
adevăr pe care îl știi 
este, în cele mai multe 
cazuri supărător ca și 
cum ți s-ar Bpune în- 
tr-una să bei apă dacă 
îți este sete*.

2). „Uneori da, 
nu I Atunci cind 
devăr cunoscut ___
tendințe dogmatice șl se 
transformă în cicăleală,

alteori 
un a- 
capătă

1). „Bineînțeles că este 
în interesul fiecăruia să 
i se amintească, even
tual să fie zgîlțîit, a- 
tunci cînd nu se preocu
pă de rezolvarea sarcini
lor ce i-au fost 
dințate. Atunci îți 
nu-ți place...".

încre- 
place.

supă- 
atunci 

cînd al alunecat pe o 
pantă îngustă și cel care

2). „Chiar dacă 
ră este necesar

sibilă 
trecînd peste prima 
firmație la această 
trebare este demn 
tinut cît și cum, 
mul temporal al 
autoizolări și cum 
el umplut : cu ce 
ocupări, cu ce rezultate 7 
Cineva polemizează cu 
formularea întrebării 
noastre și pe bună drep
tate. Transcriem aici re
plica : „E cam impropriu 
formulată întrebarea dv. 
Orice _
noastre trăiește sau este 
cuprins într-o formă sau 
alta de colectivitate; nu 
este un ins izolat de 
viață; un astfel de ins ar 
fl o raritate naturală 
căci ritmul vieții, dezvol
tarea personalității fie
căruia dintre noi, sînt în 
strînsă legătură cu via
ța noastră nouă. Dacă 
mi s-ar pune întrebarea: 
Simțiți nevoia să fiți și 
singuri 7 
schimba, 
avea un 
pe lingă 
iese in anumite 
do
cietății simt nevoia unor 
momente de singurătate, 
de retragere în propria 
mea intimitate. Da, simt 
această nevoie pentru a 
medita mai profund, pen
tru a reflecta mai mult. 
Singurătatea pe care țl-o 
realizezi nu trebuie să 
ducă la însingurare ci 
trebuie să creeze omului 
un răgaz de îmbogățire 
spirituală". în aceeași 
linie, de bună și nece
sară polemică cu lenea 
spiritului care ar putea 
fi singurătatea propusă 
este și opinia unul alt 
tînăr : „Desigur că omul 
simte de multe ori ne
voia de a fl singur. O 
simt și eu. Dar solitudi
nea aceasta nu este un 
protest ci, dimpotrivă un 
prilej de a mă recrea 
lăuntric, de a mă lim
pezi și de a judeca „Ia 
rece" lucruri care mi-au 
creat diverse greutăți". 
Nevoia, dar mal ales 
puterea de a rămîne 
pentru un timp cu tine 
însuți se manifestă o 
dată cu vîrsta și indică 
începutul unui adînc pro
ces de Interiorizare. 
Ne-o dovedește confesiu
nea elevului Alir. Teodo- 
rescu din Craiova : „De 
la o vreme simi această 
nevoie. îmi plăcea pînă 
nu de mult să fac ori
ce numai să fiu în cen
trul atenției generale. 
Cînd reușeam eram mîn- 
dru, cînd nu — mă du
rea 
mi-am dat 
pentru „a fi 
bute să al o 
multe și nu 
cls. Și m-am retras tot 
mai des in singurătate, 
nu pentru că am suferit 
o înfrîngere ci pentru a

tînăr al patriei

lucrurile s-ar 
întrebarea ar 
alt sens, adică 
faptul că tră- 

jorme 
colectivitate ale so-

adînc. Cu timpnl 
seama că 

grozav" tre- 
bază, să știi 
vag ci pre-

ghidi. pentru a învăța. 
Asta nu înseamnă că 
sînt timid sau emotiv, 
nu dimpotrivă. Am în
ceput să prefer zgomotu
lui liniștea gindirii pro
funde, „grozăvelil" — 
studiul temeinic".

Singurătatea premedi
tată astfel atentează la 
Integritatea prezenței so
ciale a omului 7 „Cineva 
spunea — ne scrie un 
student clujean — că un 
om singur este numai o 
jumătate de om. Mult 
adevăr cuprinde acest a- 
forism mai ales intr-o 
anumită privință. Fac a- 
ceastă precizare deoarece 
sînt perioade cînd simți 
nevoia de a fi singur, de 
a reflecta la ceea ce ai 
de făcut, de a te supu
ne unui sever autocon
trol. Necesitatea singu
rătății trebuie înțeleasă 
sub unghiul de vedere al 
reflecțiilor pozitive străi
ne de melancolia bolnăvi
cioasă a comodității.

„Tentația singurătății o 
încearcă nu numai como
ditatea dar și lașitatea, 
dezertarea, din cauza unui 
eșec de la idealurile pe 
care le-ai nutrit. Delimi
tările, deci, sînt absolut 
necesare. Ne scutește de 
prea multe comentarii 
tînăra Zoica Moise, din 
București, în vîrstă, după 
cum ne mărturisește, de 
19 ani : „E o întrebare 
mai dificilă și necesi
tă un răspuns mai com
plex. Atunci cînd sînt 
tristă sau supărată din ,.«• 
tr-o anumită cauză caux- ■’ 
să fiu singură, deoa
rece găsesc în singurăr 
tate posibilitatea de a 
mă gîndi serios, profund 
la ceea ce m-a nemulțu
mit. Mă străduiesc să 
văd și să înțeleg greșeli
le pe care le-am comis, 
ce a fost îngust în ati
tudinea și comportarea 
mea. Asta mă ajută să 
evit repetarea unor erori 
și să-mi repar greșelile. 
Se știe că orice pas gre
șit, orice eșec, orice de
ziluzie ne decepționează 
mai mult sau mai puțin 
dar nu e oare o eroare 
șl mai gravă a renunța 
din cauza unui eșec la 
tot ce ne-am dorit și am 
visat mai mult, la toate 
idealurile noastre 7 Cred 
că nu e cazul să dispe
răm în anumite situații, 
însăși tinerețea noastră 
nu ne dă voie să facem 
o dramă sau o tragedie 
dintr-o situație tristă. 
Dimpotrivă, asemenea in
succese trebuie să ne de
termine să ne gîndim 
mai serios, mai profund 
la faptele noastre. A fi 
puțin mai crud, mai ne
iertător cu tine însuți 
nu poate să-ți aducă de
cît binele, succesul de 
mal tîrziu. Oare e mai 
bine să renunți Ia o 
conversație și sfăluire o- 
bjectivă cu cui tău mas- 
cindu-ți supărările, fră- 
mîntăriie într-o indife
rență totală (care nu 
poate fi decît aparentă, 
falsă) sau făc.înd lucruri 
care te-ar face să fugi 
de tine însuți 7 Cred că 
un astfel de om e lip
sit de responsabilitate în 
fața propriei ssie per
soane. Oare acesta e re
mediul cel mai bun 7 Cu 
siguranță că nu. Dar nu 
sînt de 
acei care caută în mod 
voit ' __
dacă depășește o anumi
tă limită devine un to
varăș incomod, supărător 
chiar. Accept o interio- • 
rizare profundă a senti
mentelor. gîndurilor. pa
siunilor dar cu o izolare 
totală sau parțială (indi
ferent la ce se referă ea) 
nu pot fi de acord. Pen
tru că la vîrsta noastră 
sau la oricare vîrstă a 
vieții nu poți trăi izoiat. 
De altfel, cei care au în
cercat acest lucru s-au 
convins că nu-i duce Ia 
nimic bun și s- au reîn
tors în iureșul vieții.

acord nici cu
singurătatea, care



In cadrul vizitei pe care o în
treprinde în țara noastră, Dr. 
Bruno Pittermann, membru al 
conducerii Partidului Socialist 
din Austria, șeful grupului par
lamentar al socialiștilor austrieci, 
președintele Internaționalei So
cialiste, s-a îr.tîlnit miercuri la 
amiază, la sediul Uniunii Ziariș
tilor, cu ziariști români și cores
pondenți ai presei străine acre
ditați la București.

După ce a fost salutat de Nes
tor Ignat, președintele Uniunii 
Ziariștilor, oaspetele a răspuns 
întrebărilor puse de reprezentan
ții presei.

Vizita mea actuală în România
— a spus dr. Bruno Pittermann
— mi-a dat posibilitatea să mă 
conving personal că legăturile e- 
conomice între țările noastre s-au 
dezvoltat mult în ultimii ani și 
sper că ele se vor dezvolta și 
mai favorabil în viitor. In ace
lași timp, prin înmulțirea legătu
rilor între oamenii de stat, eco
nomiștii, oamenii de știință și 
simplii cetățeni ai statelor noas
tre, am reușit să ne cunoaștem 
mai bine, să ne convingem de 
importanța unor asemenea legă
turi, de faptul că nici poporul 
român, nici poporul austriac nu 
doresc să impună punctul său 
de vedere altor popoare europe
ne. După părerea mea, respectul 
reciproc și neamestecul în tre
burile celuilalt este premisa 
principală a legăturilor bune, 
prietenești dintre popoarele 
noastre. Consider deosebit de 
prețioase convorbirile pe care 
le-am avut cu diferite persona
lități An țara dumneavoastră, 
deoarece informațiile directe 
despre activitatea celorlalte parti
de și forțe politice, obținute în 
oadrul unor asemenea convor
biri prezintă avantaje pentru 
ambele părți. Chiar dacă parti- 
cipanțil la aceste discuții' sînt de 
părere că trebuie folosite forme 
diferite în organizarea vieții po
litice sau economice din țările 
lor, totuși, atît timp cît există 
discuții, există și posibilitatea 
unei înțelegeri reciproce.

Răspunzînd unei întrebări re
feritoare la problema atît de ac
tuală a securității europene, la 
rolul pe care țările mici și mijlo
cii îl joacă în realizarea acestui 
deziderat, dr. Pittermann a ară
tat : De mult sînt de părere că 
toate popoarele din Europa sînt 
interesate în evitarea unui răz
boi și în rezolvarea problemelor 
europene. Popoarele mici și mij
locii din Europa își manifestă în 
Bftj 1 firesc independența și suve- 
rar tatea, respingînd cu tărie 
orice tendință de hegemonie a- 
supra lor din partea uneia sau a 
mal multor țări. In continuare 
vorbitorul s-a referit la rolul pe 
care II au parlamentele țărilor 
europene in promovarea unei at
mosfere de înțelegere și coope
rare, reamintind că In aprilie 
1969 va avea loc la Viena o con
ferință a UniunH Interparlamen
tara. Subliniind rolul pozitiv al 
contactelor interparlamentare 
pentru Îmbunătățirea climatului 
poBtio În Europa, vorbitorul și-a 
otpaimat convingerea că deputa-

ții din Austria și România ar pu
tea crea grupuri de prietenie 
dintre cele două țări.

Oaspetele a răspuns 
unei întrebări în legătură 
dezvoltarea contactelor între 
partidele comuniste din țările 
socialiste europene și partidele 
socialiste din Europa occiden
tală. El a arătat că „Scopurile 
și intențiile politice pot fi mai 
bine cunoscute printr-un con
tact personal mai strîns între 
conducătorii unor asemenea 
partide ; cu acest prilej se poa
te constata și care dintre sco
purile politice au un caracter 
comun. In prezent, a spus el, nu 
există piedici pentru contacte 
între membri ai guvernelor care 
fac parte din partidele membre 

Și 
gu-

ale Internaționalei Socialiste 
membri comuniști ai altor 
veme.

In continuare, dr. Bruno 
termann, împărtășindu-și părerea 
cu privire la rezoluțiile adoptate 
la ultima sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U., rezoluții prin
tre ai căror semnatari se numără 
și țara sa, a arătat că Austria 
aprobă activitatea celor nouă țări 
europene — cu sisteme sociale 
diferite — care cooperează în ca
drul unei pregătiri suplimentare 
a problemelor legate de înțelege
rea și cooperarea europeană. Ac
tivitatea desfășurată de reprezen
tanții acestor nouă țări la O.N.U., 
sau în alte manifestări interna
ționale, merită să fie salutată.

La o întrebare privind rezul
tatele recentelor alegeri locale 
din Austria care au adus un cîș- 
tig de voturi Partidului Socia
list, vorbitorul a arătat că pentru 
Partidul Socialist ele nu au con
stituit o surpriză, ele oglindind — 
după părerea sa -— pe de o parte 
pierderea încrederii Sn guvern a 
unei părți a alegătorilor, dato
rită nerealizării promisiunilor 
electorale, iar pe de altă parte 
confirmă justețea politicii finan
ciare duse de Partidul Socialist.

O altă întrebare s-a referit la 
folosirea pașnică a energiei ato
mice de către toate țările. Noi, 
socialiștii austrieci — a spus dr. 
Bruno Pittermann — sîntem pen
tru o dezarmare generală și în 
primul rînd pentru dezarmarea 
atomică. Salutăm orice propune
re care țintește spre acest scop, 
care tinde să împiedice ca Tra
tatul de neproliferare să creeze 
o nouă hegemonie în lume.

★

Dr. Bruno Pittermann a avut 
în cursul zilei de miercuri o în
trevedere cu Mozes Rosen, șef 
rabin al cultului mozaic, a vizi
tat biserica luterană și a asistat 
la prezentarea unor filme docu
mentare românești la Casa de 
cultură a I.R.R.C.S.

★
Cu prilejul vizitei doctorului 

Bruno Pittermann în țara noas
tră, președintele Institutului ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea. Ion Pas, și ambasa
dorul Austriei la București, Jo
hann Manz, au oferit dineuri în 
cinstea sa.

Pit-

(Urmare din pag. I]

tru a întrunit toate condițiile 
pentru a intra și în posesia 
premiului ziarului nostru ofe
rit celui mai combativ șahist 
ai turneului.

Premiatul ziarului „Scîn- 
teia tineretului" a făcut, ieri 
după amiază, împreună cu so
ția, Alenka, o vizită la redac
ția noastră. Cu acest prilej am 
avut o convorbire cu șahistul 
și... ziaristul sportiv Bruno 
Parma. Firește, primele între
bări s-au referit la turneu ;

— Am mai participat la tur
neul Internațional al Româ
niei — ne-a declarat interlo
cutorul — și în 1961. Deci am, 
cum s-ar spune, termeni de 
comparație. Atunci competiția 
s-a desfășurat pe echipe, a- 
cum individual.
permite să spun că turneul a 
fost tare dificil pentru c>...

Nu-mi pot

„Sînt mai curajos
l-am ciștigat eu. Incontestabil 
ediția actuală — ca nivel, ca 
participare și organizare — a 
fost o reușită. In plus, dato
rită amabilității organizatori
lor, am putut face cunoștință 
și cu viața minunatului Bucu
rești — una dintre cele mai 
frumoase metropole pe care 
le-am vizitat. Am fost la spec
tacole de operă și teatru, am 
vizitat muzee, ne-am plimbat 
pe tinereștile lui bulevarde.

— Care a fost 
„tare" și mai 
partidă ?

— Cea

cea mai 
„importantă"

Florin Gheorghiu, 
a doua oară cînd 
Prima dată,

cu
Este pentru 
ne întâlnim, 
turneul de la Haga, eram

la 
la

Inițiativă și inerție
Insemnări despre activitatea sportivă din două școli

Se face apel, uneori, la cele 
mai neașteptate explicații pentru 
motivarea inerției și lipsei de pre
ocupare în organizarea activității 
sportive școlare. Realitatea este 
că nu întotdeauna baza materia
lă sau lipsa timpului liber sînt 
cauzele inactivității, ci faptul că, 
în dese situații, organizația U.T.C., 
comisia sportivă din școală ne
glijează una dintre principalele 
lor îndatoriri, aceea de a 
se ocupa concret de or
ganizarea și desfășurarea acti
vității sportive, cerînd, evident 
sprijinul conducerii școlilor, al 
cadrelor didactice de specialitate.

Situația întâlnită la Liceul nr. 
2 de fete din Pitești este edifica
toare în acest sens. Cele 1 200 
de eleve sînt dornice să facă 
sport, au și condiții excelente — 
sală de sport dotată pentru gim
nastică, baschet, volei și handbal, 
bază în aer liber pentru atletism 
și jocuri sportive — care uneori 
se și închiriază, material și echi
pament sportiv nou, patru cadre 
didactice de specialitate — nu
mai că nu se găsește nimeni să 
inițieze activități care să capteze 
interesul elevelor, să le scoată pe 
terenuri, în aer liber. Pentru că 
cele cîteva acțiuni izolate între
prinse anul trecut (unele eleve Sși 
amintesc doar de... serbarea re
coltei de la 2 octombrie) nu în
seamnă nici pe departe o activi
tate sistematică, vie, care să sti
muleze pasiunile elevelor.

Unde trebuie căutate fisurile ?
Un schimb de opinii cu profe

soara ADRIANA ANDREI, secre
tara comitetului U.T.C., ne-a 
confirmat părerea că există o 
anume stare de „plăcută inactivi
tate" în acest domeniu care nu 
deranjează pe nimeni. Comisia 
sportivă constituită la începutul 
anului școlar nu știe (nici acum !) 
ce sarcini are. In fruntea comi
siei se află o elevă. Diana Bobei, 
din clasa a Xl-a, foarte bună la 
învățătură, disciplinată care a 
făcut și ceva sport de performan
ță, dar care nu e de loc între
prinzătoare. De altfel nici ceilalți

membri ai comisiei nu se prea 
omoară să urnească lucrurile din 
loc. Vinovatul numărul unu de 
această stare de lucruri este tot 
comitetul U.T.C. — investit ca 
principal organizator al activi
tății sportive. Dar aici mai tre
buie remarcat un fapt : profeso
rii de educație fizică, cei care 
răspund de „îndrumarea de spe
cialitate" s-au socotit greșit ab
solviți de îndatoriri în acest do
meniu.

Unele explicații rezidă, spre 
tristețea noastră, și în premisele 
ce stau la baza conceperii 
activităților sportive, în modul 
cum înțeleg să rezolve asemenea 
sarcini factorii responsabili. Iată 
ce ne-a declarat secretara comi
tetului U.T.C., profesoara de fizi
că Adriana Andrei: „Fetele n-au 
timp pentru așa ceva... Cred că 
se face destul „sport" la orele de 
educație fizică... Avem echipă 
reprezentativă de volei care face 
antrenamente serioase. Celelalte 
eleve ? Participă la demonstra
ții de 1 Mai, ziua recoltei...".

Comentariile nu-și mai au 
rostul.

Rezolvări, căi practice concrete 
se pot găsi atunci cînd pasiunea 
și răspunderea sînt puncte de ple
care în preocupările și întreprin
derile legate de viața sportivă a 
școlii. Și că este așa — că totul 
stă în spiritul de inițiativă și pri
cepere organizatorică a organiza
ției U.T.C. — o dovedesc aspec
tele și rezultatele cu care am fă
cut cunoștință la Liceul din 
Găești, demne de toată lauda și 
chiar de invidiat. Aici, zilnic, au 
loc competiții „de casă" la gimnas
tică, volei, baschet, fotbal, șah, 
tenis de masă care cuprind sute 
de elevi. Echipa de volei feminin 
„Știința Găești" din această școa
lă participă la campionatul divi
ziei B. Care sînt explicațiile aces
tui tablou atît de diferit față de 
cel întâlnit la Pitești ? Nu există 
dectt una singură : o colaborare 
sincronizată a tuturor factorilor 
ce răspund de activitatea sportivă.

Două exemple, două realități,

două situații diametral opuse. 
Desigur ele nu epuizează și 
pe cei vizați, la concluziile de 
rigoare. Desigur ele nu epuizează 
nici pe departe șirul de ilustrări 
cu care s-ar putea exemplifica, 
în continuare, ideea că activita
tea sportivă școlară cunoaște, în 
ultima perioadă, un reviriment 
incontestabil, după cum, încă, în 
destule școli, startul acelorași pre
ocupări întîrzte sau lîncezește 
inadmisibil în altele.

VIOREL RABA

C. S. M. Cluj

calificarea

o-

Aseară a avut loc la Cluj în
tâlnirea internațională masculi
nă de tenis de masă dintre 
echipele C.S.M. Cluj și Slavia 
Praga din cadrul semifinalelor 
Cupei Campionilor Europeni. 
Majoritatea meciurilor au fost 
lipsite de spectaculozitatea
bișnuită a acestui sport. N-au 
fost nici surprize, nici seturi 
prelungite sau răsturnări spec
taculoase de situații. Obișnuita 
incisivitate a jucătorilor clu
jeni, cunoscutele bombe aplau
date de atâtea ori de iubitorii 
acestui sport au rămas uitate 
in sălile de antrenament. Oas
peții au meritat victoria, ne-a 
declarat arbitrul 
Munteanu. Scor final 
pentru Slavia—Praga. 
rowicz—Giurgiucă — 
Stanek—Negul eseu —
Kudrnac—Ret hi — 2— 
nek—Giurgiucă 0—2 ;
wiez—Rethi — 2—0 ; Kudrnac 
—Negulescu

Chioreanu - _ 5—x 
(Kolla- 

2—1 ; 
- 2—0; 
■0 ; Sta- 
Kollaro-

«•• •• CONTINUĂRI
egalitate de puncte — urma w 
să decidă cîștigătorul întâlni
rea noastră directă. Sorții au A 
fost de partea mea... w

Revenind la turneu vreau A 
să vă spun că am jucat fără w 
să merg la riscuri, căutând să 
mă mențin pe poziții de re- A 
miză. Sînt mai curajos cind 
joc cu albele. Cu un asemenea 
stil de joc, e adevărat, e greu 9 
să cîștigi cind în competiție 
intră 2—3 șahiști care joacă 
hazardat, cum ar fi Korcinoi 9 
sau Larsen. Ei riscă, Intr-ade
văr, pentru că sînt foarte buni. —

— Cum apreciați evoluția 9 
lui Gheorghiu la acest turneu?

— Nu a jucat la valoarea
lui. îmi amintesc — ne urmă- ® 
rim reciproc pentru că ne-am 
început „cariera șahistă" cam 9 
în aceeași vreme — că la alte 
turnee a fost un adversar mult 
mai de temut. Nimeni nu uită 9 
că l-a învins pe Bobby Fischer. 
Și eu l-am întâlnit pe Fischer _ 
de două ori. Ambele partide 9 
le-am încheiat remiză și le 
consider mari succese. _

— Cum și cînd v-ați desco- 9
periit vocația pentru șah ? _

— Destul de 1' _
vreo 16 ani. Asta era în 1957 
cînd am participat la prima vuiayaia 
competiție oficială. în 1961 ® mune, trebuie să se înnoiască 
aveam a doua selecționare în cu tot ce aduce interesant filo- 
echipa țării. Dar cea mai mare zofia contemporană a științei în 
performanță am dobindit-o în 9 domeniul „filozofării" asupra in- 
1965 la turneul de la Zagreb, 
cînd am ocupat locul 4—5. De 
ce o consider totuși o perfor
manță ? Pentru că în compe
tiție erau 15 mari maeștri în
tre care și Petrosian.

— Care sînt, după părerea
dv., primii trei șahiști ai lu- A general, 
mii ? ™ sînt I

MODERNIZAREA PREDĂRII
zentată într-o lumină nouă, mai 
profundă, mai convingătoare, a- 
tunci cînd este corelată cu ca
tegoria de interacțiune și cea de 
structuralitate, cu teoria nivelelor 
și a diverselor sisteme materiale. 
Același lucru se poate afirma și 
referitor la prezentarea conexi
unii universale. Analiza diverse
lor nivele de organizare a lumii 
materiale, prin intermediul cate
goriilor de sistem, element, struc
tură, face posibilă o corelare in
teresantă cu categorii tradițio
nale, cum sînt cele de întreg- 
parte, conținut-formă, esență-fe- 
nomen etc.

Categoriile ciberneticii utilizate 
cu semnificația lor filozofică 
complexă permit să se prezinte 
într-o lumină nouă, modernă, 
specificul sistemelor complexe, 
autoreglatoare, creativitatea la 
diferite nivele de organizare ale 
materiei, cu deosebire la nivele 
superioare de organizare, cu 

— _ implicații Importante în teoria
târziu, pe la 9 generală a determinismului.

Tematica teoriei cunoașterii, 
curățată de balastul locurilor co-

zentarea nuanțată — de aceea 
convingătoare — a elementelor 
demne de atenție, ca și a aspec
telor negative, proprii acestor cu
rente.

Interesului studentimii pentru 
curentele filozofice de largă răs- 
pîndire în Apus, pentru existen
țialism cu deosebire, dar și pen
tru fenomeneologie, neopozitivism 
sau neoraționalism, i se poate, 
astfel, răspunde printr-o redare 
cît mai exactă a problematicii 
abordate de aceste curente, a pro
cedeelor, a intențiilor, precum și 
a soluțiilor oferite.

Intr-o asemenea confruntare 
ideologică, nu poate să nu iasă cu 
limpezime în relief faptul că filo
zofia marxistă oferi temeliile 
principiale cele mai adecvate, 
pentru a îngloba tot oe e valo
ros, ca problematică, intenționa
litate și soluții, în aceste curente 
și pentru a le dezvolta pe căile 
celei mai complexe și mai con
vingătoare autenticități. Spiritul 
veșnic deschis al dialecticii per
mite și obligă la aceasta.

Expunînd problemele și solu
țiile unei filozofii în permanent 
dinamism, ale unei filozofii care 
se apleacă asupra sa însăși cu o 
înaltă conștiință dialectică, cursu
rile noastre vor avea și menirea 
importantă de a oferi studenților 
imaginea luptei de opinii, a dis
cuțiilor în cadrul sistemului mar
xist de gîndire, supus în perma
nență înnoirii, autodepășirii.

Rezultatul unui astfel de cura 
ar fi, pe lîngă bogăția și inedi
tul informației, dezvoltarea gîn
dirii independente, originale, a 
studentului, înarmarea lui, stator
nică și consecventă, cu un solid 
îndreptai metodologic, atît în 
investigația științifică, cît și în 
activitatea pe care este chemat să 
o desfășoare. Și nu numai atît; 
filozofia nu este numai cunoaș
tere totalizatoare, care năzuiește 
să fie cît mai adevărată, nu este 
numai Weltanschauung, ci 
și atitudine a omului față de 
Univers, față de societate, față 
de sine însuși. Spunînd atitudifie, 
înțelegi, fără îndoială, în primul 
rînd, răspundere morală față de 
societatea căreia îi aparții, pe 
care ești chemat s-o clădești, în 
al doilea rînd, participare glo
bală afectivă, angajare plenară 
sufletească pe căile acceptate ra
țional, iar, în al treilea rînd, 
voință de a acționa conform idea
lului de viață, ce izvorăște din 
imaginea totalizatoare pe care 
ți-o oferă filozofia, în toate arti
culațiile sale teoretice.

Iată latura educativă care poa
te fi degajată cu căldură, cu sin
ceritate, cu puterea de convin
gere a adevărului, din structura 
interioară, din spiritul mereu în
noitor, din caracterul permanent 
deschis al filozofiei marxiste.

vestigației științifice și asupra

• rezultatelor acestei investigații. 
Problemele modeme ale mode
lării, idealizării, formalizării și 
• axiomatizării pot împrospăta pro
blematica tradițională, dîndu-i 
un suflu nou. Un astfel de curs 

, în care problemele 
tratate într-o optică 

nouă, mai interesantă, poate și 
trebuie să fie întregit cu 
unele cursuri care să aibă 
un profil mai îngust. Pentru 
facultățile de științe ale naturii, 
mi se pare utilă introducerea 
unor cursuri optative sau faculta
tive de epitemologie sau logică a 
științei, care să dezbată mai pe 
larg cele abordate în cursul ge
neral de filozofie. Interesul pen
tru problemele filozofice ar spo
ri în mod simțitor, mai ales în 
rîndurile studenților buni, și 
foarte buni, direct proporțional 
cu sporul de informație și de 
orizont filozofic dobîndit.

Dar, pe lîngă realizarea unui 
spor de informație și de sinteză, 
modernizarea învățămîntului fi
lozofic trebuie să contribuie din 
plin la formarea unui stil inde
pendent de gîndire și interpre
tare.

în expunerea prolemelor cen
trale ale filozofiei marxiste tre
buie să fie mereu prezent și dia
logul cu curentele nemarxiste de 
gîndire (dialog clădit pe cunoaș
terea temeinică, din sursă directă, 
a operelor fundamentale ale re
prezentanților marcanți ai aces- 

Ea știe mult mai bine ca mine. ® tor CUTente>> care să Permită pre- 
Și de cite ori greșesc se su
pără, îmi face observații, mă jffe 
corectea?ă. După cum, bine 
ați văzut. De aceea aș fi pre
ferat să fi vorbit românește... 9 unora dintre utilajele existente 

Ne-am despărțit de oaspetele spre a fi folosite pe terenurile în
nostru, urîndu-i succese tot a Pant# (e vorba în primul rînd 

, . . . , . ... , wP de cositorite mecanice), s-ar sta-mai mari în sportul minții, al bili ?j ^minfsfra doze'’corespun. 
calmului și gîndirii. zătoare de îngrășăminte chimice

9 și organice, s-ar adopta unele 
măsuri privind folosirea chibzu- 
ită a terenurilor (extinderea cul- 

" turilor intercalate in plan
tația de pomi — căpșuni, 

Iț». fasole, mazăre pentru păstăi, 
" smeură etc., — fiind nu 

numai o soluție de moment dar 
și o cerință de elementară orien
tare economică), privind extinde-

•
 rea metodelor gospodărești de 
fertilizare a pășunilor — fără în
doială pierderile planificate ar

•
 putea fi eliminate întrutotul încă 
din acest an.

Prin definiție, rentabilitatea se 
• referă la capacitatea unității eco

nomice de a aduce venituri, dar 
un venit amplificat In compara- 

A ție cu fondurile materiale și bă- 
” nești folosite. Reflectînd trăsătu

rile esențiale ale rentabilității — 
A care constituie principalul crite- 
w riu sintetic de apreciere a efi- 
• oienței întregii activități econo

mice, precum și caracterul său 
de sarcină primordială pentru 

• toate unitățile economice —• an
samblul de măsuri privind per
fecționarea conducerii, organiză-

— Fără îndoială, Fischer, A 
Korcinoi, Tal — și nu mă pot v 
opri aici — Petrosian, Spaski.

— Și o întrebare... profesio- A 
nală : ce părere aveți, care-i 
cel mai frumos și mai pasio
nant dintre sporturi ?

— Fotbalul. Că Parma este 
un pasionat al acestui sport 
ne-am convins și atunci cînd ® 
l-am rugat să ne numească 
cîțiva sportivi, mari vedete, _ 
față de care nutrește simpatie 9 
și admirație. Răspunsul a so
sit la fel de prompt și hotărît:

— Garrincha și Pele, Euse- ® 
bio...

In timpul convorbirii noa- 9 
stre. chiar și cînd era vorba 
de șah. de turnee, un consilier 
competent s-a dovedit a fi... ™ 
soția.

— Nu, nu știe să joace șah, A 
ne-a dezamăgit Bruno Parma. W 
Pasiunile ei sînt... limbile stră
ine. A terminat facultatea de 
limbă engleză. Acum studiază 
franceza. Drept să vă spun, 
deși vorbesc englezește, îmi 9 
vine foarte greu să conversez 
în prezența ei. Ca și acuma. _

Neglijarea lucrului mărunt

(Agerpres) I. RUSU

Ce este telefauna?

VaR-eWi

GARĂ-AUTOMAT

EFECTUL NAȘTERII

cu 
în

nu au apă în casă, iar 1,5 
miliarde nu au lumină elec
trică.

Forță și avînt
Foto : prof. V. ORZA

Farmecul călătoriilor 
trenul constă nu numai 
mulțimea și varietatea pri
veliștilor ce însoțesc calea 
ferată. Ați privit deseori de 
la fereastra vagonului re
țeaua telefonică aeriană. 
Toate păsărelele care po
posesc o bună parte a zi
lei pe aceste linii formea
ză... telefanna.

Călătorind prin cîmpia Bă
răganului, prin stepele do
brogene către Delta Dunării, 
veți putea admira un adevă
rat portativ viu de păsări : 
Albinărelul, Dumbrăveanca, 
Vînturelul, Turturica și Re- 
sura aurie, ciocîrliile de 
cîmp, privighetoarea bălților, 
ciocănitoarea șesului etc. In- 
tîlnești aici păsări din cele 
mai îndepărtate colțuri ale 
globului care prin frumu
sețea coloritului lor atrag 
întotdeauna atenția călăto
rului.

Rețeaua de fire telegrafice 
din această regiune, și în 
special între Cernavodă și

Dialog la parada tinerilor soliști
Am participat recent în Sala 

Dalles din Capitală, la o mani
festare muzicală inedită : parada 
tinerilor soliști ai studioului de 
muzică ușoară condus de Ed
mond Deda.

înainte de a cînta, interprețli 
au susținut cîteva dialoguri în 
fața publicului. Prezentăm ci
titorilor cîteva din ele pentru că 
ni se par că definesc exact in
tențiile spre care se îndreaptă 
interprețli acestei atît de grele... 
muzici :

„Numele, profesiunea dum
neavoastră ?“ „Daniela Gheor
ghiu, asistentă socială la po
liclinica „Giurgiului" „Cînd ați 
debutat și ce calități credeți 
dumneavoastră că trebuie să în
deplinească un Interpret de mu
zică ușoară ?“

„Acum 7 ani. Eh, dacă le-aș 
sti pe toate, aș fl șl eu celebră !... 
în orice caz, cred că trebuie să 
aibă un glas frumos, să fie per
severent. conștiincios, să aibă 
sensibilitate șl fior artistic..." 
Dumneavoastră ? „Mă numesc 
Luiza Costache și sînt studentă 
în anul IV la Facultatea de fi
lologie".

• „CEL MAI GREU LOC DE 
CÎNTAT E ÎN FAȚA PUBLI
CULUI". • „DEBUTUL ESTE 
PRIMA AFIRMARE SERI
OASĂ". • „ÎNAINTE DE A 
URCA PE SCENĂ UN CÎN- 
TAREȚ TREBUIE SĂ ÎNVEȚE 

SĂ CÎNTE"

„Cînd ați debutat ?“ „încă 
n-aș putea spune că am debutat 
cu adevărat ! Consider că de
butul înseamnă prima afirmare 
serioasă". „Ați putea să-mi dați 
o definiție a muzicii ușoare ?“ 
„O asemenea definiție nu se 
poate formula decît pe note. Un 
cîntec frumos, o interpretare va
loroasă, un act de cultură, o 
emoție artistică. Definiția este 
personală pentru că o asemenea 
muzică tind eu să cînt". 
„Următorul interpret". „Ange
la Taxieru". „In prezent mal 
cîntațl undeva ?" „Da. La Operă, 
în cor 1“ „Mă rog, în cor e mal 
ușor ! Acolo chiar dacă nu 
eînti. tot se aude ceva !“ „Cre
deți ?“ „Glumesc, desigur ! Dar,

pentru că tot a venit vorba de 
operă, ați putea să-mi spuneți 
cum se împacă muzica ușoară 
cu cea de operă ?“ „Nu se prea 
împacă ! Deși, dacă și una și 
alta ar fi la același înalt nivel..."

Altă cunoștință : „Călin Ma
rian" „Și pe dumneavoastră 
v-am auzit adeseori cîntînd la 
radio sau la televiziune. Unde 
considerați că e mal greu 
cîntat?" ,.In fața publicului' 
credeți că trebuie să facă 
bun cîntăreț înainte de a urca 
pe scenă ?“ „Să învețe să cînte !" 
„Dumneavoastră cînd ați aflat 
asta înainte sau după ce v-ați 
urcat?r 
un
cu--------  ----- _ —..
că nu sînt prea multi f !' 
vă .

„Cine v-a descoperit ?“ 
nu ești sigur De forțele tale, 
bine să nu fii descoperit !“ 
devărat ! De descoperit e 
ușor 1 Mai greu e ca, după 
ceea, să te acoperi cu... succe- 
se“.“

Hîrșova. aste un adevărat 
mijloc da a cunoaște o mare 
parte din avifauna țării 
noastre. Mal ales cel care că
lătorește ziua, poate ajunge 
să cunoască diferite specii 
sau familii de păsări, urmă
rind doar prin fereastra va
gonului, cu condiția ca să 
albă cu sine un nomenclator 
al păsărilor și un binoclu.

Este de remarcat faptul eă 
păsările călătoresc perma
nent pe aceleași itlnerartâ, 
pe care generații de-a rîndul 
le străbat obțlnînd uneori 
performanțe de viteză uimi
toare. Unele păsări zboară 
cu circa 30 km pe zi, altele 
zboară cu 200 km pe zi, iar 
altele doar cîțiva kilome
tri pe oră ; de pildă, graurii 
zboară cu 60 — 80 km pe oră, 
gîștele cu 70 — 90 km pe 
oră, iar lăstunii ating 110 km. 
în lumea păsărilor s-au înre
gistrat și recorduri fantas
tice. în 1927, pe un. vînt pri
elnic care a ajutat zborului, 
un cîrd de nagîți, a zburat 
din Anglia traversînd Ocea
nul Atlantic pînă la Terra- 
nova, parcurgtnd într-o zi 
distanța de 3 500 km. Este re
comandabil ca elevii, în va
canță, cind călătoresc spre 
taberele lor sau se duc la 
bunica să-și procure din timp 
un „clasor" al păsărilor șl 
să încerce a pătrunde în lu
mea vioaie șl zgomotoasă, 
dar plină de farmec a tele- 
faunei.

IOANA VASILIU

In cadrul Universității populare din orașul Dorohoi func
ționează eursul „Știința și tehnica In viața societății" eu o 
lecție pentru tineret. Ia care sînt tnserișl 54 de tineri. Printre 
cele 18 teme stabilite din diferite domenii de activitate, de un 
interes deosebit s-au bucurat prelegerile „Pltagora, Aristotel, 
Arhimede", „Despre cibernetică", „Vlaicn, Vuia, Coandă", 

Prelegerile se prezintă săptămînal de către cadre didac
tice, parte din ele fiind urmate de experiențe demonstrative. 

L. P.

• rii ți finanțării întreprinderilor 
agricola de stat, adoptat de Ple
nara C.C. al P.C.R. din martie

•
 1967 conferă acestuia locul de 
căpetenie In acțiunea de reali-
zare a unei <

£ a fondurilor materiale și bănești.
utilizări superioare

Prin concentrarea activității și a- 
ducerea specialiștilor in centrul 
procesului de producție, prin sti
mularea inițiativei se aprecia în 
mod cu totul explicabil, că efi
ciența fiecărui teu investit va 
crește substanțial. La Bîrda, însă, 
în cadrul fermei agricole, se vede 
treaba că locul activității labori
oase, mereu in actualitate, îl de
ține suficiența, consolarea că, 
„deocamdată noi nu avem con
dițiile necesare rentabilizării ac
tivității economice".

Intr-adevăr, pentru perspecti
vă s-au întocmit proiecte inte
resante, care cuprind măsuri va
loroase pentru folosirea superi
oară a pămîntului, pentru extin
derea plantațiilor pe terenurile 
în pantă, pentru executarea unor 
lucrări ameliorative pe pășuni, 
pentru folosirea superioară a ba
zei tehnico-materiale. înfăptuirea 
acestor măsuri se desfășoară însă 
mult prea lent, eficiența de care 
se vorbește lăsîndu-se astfel aș
teptată mai mult derit ar trebui.

Există convingerea, că alături de 
întregul colectiv al fermei Bîr- 
da, tinerii specialiști — specia
liști, mecanizatori, ori zootehniști 
— vor participa cu întreaga lor 
capacitate la inițierea unor vaste 
acțiuni pentru atragerea în pro
ducție a resurselor economice fi 
naturale existente, determinînd 
astfel ca încă la sfîrșitul anului 
acesta, bilanțul să reflecte o 
înaltă eficiență a fondurilor ma
teriale și bănești cheltuite, ren
tabilitatea fermei.

S3

“ „Mi-a spus-o și mie 
colee, solist cu experiență, 
prestigiu !" „Care dintre ei,

SDun, e un secret !*.

ION MUSTAȚA

In Japonia se află o gară 
deservită numai de automa
te. Unui din ele schimbă 
banii, cinci case eliberează 
bilete, alta le compostează, 
iar zece automate instalate 
pe peroane controlează bi
letul fiecărui pasager.

IGIENA iN LUME
După ultimele statistici 

ale UNESCO în lume există 
600 milioane de oameni care 
n-au fost vaccinați nicioda
tă, 700 milioane care n-au 
călcat pragul vreunui spital, 
800 de milioane oare n-ao 
avut nevoie de medicul sto
matolog. Aproape 2 miliar
de de locuitori ai globului

Pe „recepție ... 1 Oare de unde vine primejdia r

■I

Nu de mult într-o catas
trofă automobilistică au 
pierit doi bărbați. Intr-o ma
șină se afla o tânără Paula 
Iodling. Ea a reușit să sca
pe cu viață dar a căzut ime
diat într-o stare de incon
știență totală. Fiind gravidă 
în luna a șasea doctorii au 
încercat zadarnic timp de 
trei luni s-o readucă în sim
țiri. Inima îi batea regulat. 
Cu trei săptămîni mal de
vreme a venit apoi pe lume 
o fetiță. Imediat după naș
tere bolnava și-a revenit. 
După părerea doctorilor naș- 
tere.a copilului a contribuit 
foarte mult Ia salvarea fe
meii. Fetița și mama sini 
în prezent bine sănătoase.

BUCURIE EXAGERATĂ

SE CEARTĂ

Iz » ■

Londonezul Bill Martin a 
ciștigat nu de mult Ia con
cursul de pronosticuri spor
tive o mare sumă de bani. 
De emoție și-a pierdut gra
iul. După ce a stat o săp- tămînă " - - -în spital ți-a reve-

MENIU ORIGINAL
oare pășesc pragulCelor 

restaurantului 'parizian'„Gts- 
ca de aur" 11 se oferă me
niul scris pe o tăbliță de 
lemn. De cele mai multe 
ori turiștii îl iau drept su
venir (bineînțeles contra 
cost!).

A I noaptea. E obositor dar fără 
eforturi...

Există și unele greutăți, mai 
£ ales pe șantiere. Dar atunci cînd 

s-a mutat grupul II la Cîmpu- 
lung, tinerilor li s-a promis să fie 

® mutați în fostele birouri. Prea 
puțini s-au bucurat de acest lu- 

_ cru. încercăm să aflăm cauza. 
® Tov. director Covrig afirmă că 

întâmpină mari greutăți din par- 
tea trustului. „Cei 10 tineri au 

® fost aduși cu forța, peste capul 
trustului". Tov. Popa acuză gru- 
pul de neglijență, lipsă de inte- 

® res etc. etc. Potrivit unei vechi 
zicale cînd doi se ceartă trebuie 

• să cîștige al treilea. In cazul de 
față, cei investiți cu răspunderea 
pentru condițiile de viață ale ti- 

• nerilor, se scuză, se acuză reci
proc, iar tinerii continuă să lo
cuiască la fel ca acum 1—2 ani 

• (cu excepția încălzirii centrale).
Pe constructori i-am vizitat 

seara, după terminarea lucru- 
gk lui. Peste cîteva ore se trans- 
” mitea un

tinuare un film. Amatori destui. 
A Posibilități : nici una. De mai 

bine de două săptămîni televi
zorul este stricat. De ce nu se 
repară ? Costă mult — spune 
tovarășul Rusu... 300 de lei. Sin
dicatul nu are bani. Situația de- 

£ vine la fel de paradoxală, întru- 
cît tov. Popa, de la Trust ne în- 
credințează că „sînt bani, chiar 
mîine trimit să-l ducă la reparat".

meci, iar în con-

Nu înțelegem de cei se așteaptM 
mereu anchete pentru a se lua 
unele măsuri. întreaga țară a ur
mărit primul Festival de muzică 
ușoară Brașov 1968, numai con
structorilor de la Suceava nu li 
s-a oferit această posibilitate. 
Difuzoarele nu tuncționează pen
tru că trebuie să se facă nu știu 
ce la rețea, și costă ; clubul încă 
nu s-a deschis pentru că nu s-au 
făcut băncile. Tinerii vor să dan
seze, dar nu au unde. Există 
lingă dormitor cantina, renovată, 
frumoasă. Aici s-ar putea orga
niza reuniuni, numai că tocmai 
constructorii nu au acces. Can
tina aparține trustului care apro
bă nunți, reuniuni pentru orici
ne, numai pentru constructori 
nu. Conducerea trustului și 
grupul de șantiere au obligații 
asumate în Contractul colectiv 
de muncă, de a crea constructo
rilor condiții bune de odihnă și 
distracție. Dacă au uitat de ele 
— și se vede că da — le rea
mintim pe această cale. Mai re
amintim că legislația nu dă drep
tul niciunei conduceri de între
prindere să neglijeze, în exerci- 
tatea atribuțiunilor sale, pe cele 
referitoare la condițiile de viață 
ale tinerilor. Redacția ziarului 
nostru așteaptă răspunsul tovară
șilor de la Suceava și va reveni, 
dacă nu se iau măsuri, cu un 
nou articol.



LONDRA. Ciocnire între poliție șl demonstranții care manifestau Împotriva agresiunii 
americane ta Vietnam

Sesiunea Comitetului consultativ g

internațional pentru educația
extrașcolară

i
■
■

Vietnam:
Ciocniri în Delta fluviului

PRAGA 27 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția 
C.T.K., astăzi încep lucrările 
Plenarei Comitetului Central 

din

Țara cu O veche

Mekong
După cum anunță comunica

tele oficiale date publicității la 
Saigon și citate de agențiile de 
presă, numai în cursul zilei de 
marți s-au înregistrat în delta 
fluviului Mekong trei ciocniri 
consecutive între trupe sai- 
goneze și unități ale forțe
lor patriotice. Prima dintre ele 
a avut loc în provincia Ba Xuyen 
(150 km de Saigon), unde un 
grup de patrioți a surprins un 
detașament al forțelor saigoneze. 
Luptele au durat aproape nouă 
ore, scrie corespondentul agen
ției France Presse, iar în ajutorul 
saigonezilor ■ intervenit artileria 
americană.

Puțin timp mai ttaziu, la 100 
km depărtare au avut loc a- 
proape simultan alte două cioc
niri ale forțelor patriotice cu u- 
nitățile regimului de la Saigon. 
După cum menționează agențiile

de presă s-au înregistrat pierderi 
de ambele părți, iar la Ding 
Thong, luptele continuau încă la 
sfîrșitul zilei.

în același timp, în regiunea 
platourilor înalte, unde de apro
ximativ o lună situația se men
ținea relativ calmă, au reînceput 
acțiunile ofensive ale patrioților. 
Un avion de recunoaștere ame
rican a fost doborît ieri de tirul 
patrioților pe cînd zbura deasu
pra înaltelor coline care domină 
localitatea Pleiku. în sector au 
fost transportate imediat cu aju
torul elicopterelor unități ale ce
lei de a patra divizii americane 
de infanterie, dar ele au fost 
prinse de tirul intens al patrio- 
țîlor.

Suharto numit „pre

„Generozitate
ședințe cu imputer-

niciri depline"

excesivă4*
Ministrul britanic al aero

nauticii a plasat companiei 
Ferranti o importantă coman
dă de rachete teleghidate 
„Bloodhound". O asemenea 
operațiune nu reprezintă în 
sine nimic inedit, neobișnuit. 
„Contractul Ferranti" a atras 
insă atenția- Aceasta din pri
cina unui „accident" pe care, 
după toate probabilitățile, 
nici una din părțile contrac
tante nu l-a dorit. Printr-o 
„indiscreție comandată", mai 
precis printr-o operație de 
Siionaj industrial, patronată 

e o firmă rivală (pînă acum 
rămasă în anonimat) a deve
nit cunoscut că Ferranti a 
obținut la comanda „Bloodho
und" un beneficiu net de 6 mi
lioane de lire sterline. Profi
tul este de ordin astronomic 
dacă socotim că el reprezintă 
nici mai mult, nici mai puțin 
decît 72 la sută din costul 
total al respectivului lot de 
rachete. (în vreme ce, de re
gulă, beneficiul net normal 
admis și considerat perfect sa
tisfăcător nu poate depăși 10 
Ia sută).

Dezvăluirea a provocat, 
bineînțeles, scandal. Compa
nia vizată s-a grăbit să ma
nevreze pentru a atenua indig
narea publică. Președintele 
firmei, Sebastian de Ferranti, 
a anunțat că va fi restituită 
statului britanic „o diferență 
de beneficiu în valoare de 1 
milion lire sterline". Origina
lul acces de mărinimie... de 
nevoie a fost, de altfel, urmat 
de o precizare foarte dubioasă. 
Dl. Ferranti a adăugat că în
țelege să scadă acest 1 mili
on de lire din eventualele noi 
comenzi militare pe care gu
vernul britanic i le-ar putea 
plasa în viitor.

Este mai mult decît îndo
ielnic ca „gestul filantropic" 
al firmei Ferranti să calmeze 
apele. Intr-un moment în care 
pe umerii englezilor simpli a- 
pasă poverile programului de 
„austeritate" se fac auzite 
mereu mai puternic cerințele 
ca austeritatea și economiile 
să se aplice înainte de toate 
și într-o măsură mult mai ma
re în domeniul cheltuielilor 
militare prea umflate, cheltu
ieli care asigură profituri grase 
unui grup restrins de compa
nii. Cheltuieli în domeniul 
cărora așa cum constată THE 
GUARDIAN pe marginea ca
zului Bloodhound „se mani
festă o generozitate excesivă".

CONGRESUL consultativ 
Popular al Indoneziei a apro
bat in unanimitate, numirea 
generalului Suharto in funcția 
de „președinte cu împuterniciri 
depline" pentru o perioadă de 
cinci ani, anunță agenția Reu
ter. Congresul a hotărît, tot
odată, aminarea alegerilor ge
nerale pină la oel mai ttrziu in 
iulie 1971.

La New York fși desfă
șoară lucrările prima se
siune a Comitetului ad-hoc 
al O.N.U., din care face 
parte și România, însărci
nat cu studierea 
pașnice 
marine 
limitele

Luind 
acestor lucrări, 
tantul român, ambasadorul 
Gheorghe DiaconescU, a 
subliniat importanța dez
voltării cooperării interna
ționale în domeniul folo
sirii pașnice a resurselor 
din teritoriile submarine 
și subsolul acestora, pre
cum și necesitatea unui 
studiu temeinic prealabil 
al tuturor problemelor 
care decurg din intensifi
carea acestei cooperări.

folosirii 
a teritoriilor sub- 
situate dincolo de 
apelor teritoriale, 
cuvîntul In cadrul 

reprezen-

E. R.

O informație publicată 
de ziarul „LE MONDE" 
face cunoscut faptul că 
guvernul spaniol a hotărît 
să ia noi măsuri severe în 
legătură cu agitația din 
rindul tineretului universi
tar. în primul rind, este 
vorba de numirea unui 
magistrat însărcinat să de
fere tribunalelor persoane
le considerate a fi vino
vate de „incidentele uni
versitare". In ceea ce pri
vește autoritățile acade
mice, ele au fost îndem
nate să aplice cu „cea mai 
mare rigoare" regulamen
tele. în suita de măsuri 
elementul care a atras a- 
lenția observatorilor din 
capitala spaniolă și a stîr- 
nit protestul tineretului u- 
niversitar îl reprezintă abo
lirea tradiționalului privi
legiu, potrivit căruia, poli
ția nu poate să pătrundă 
în incinta unei instituții 
de învățămînt superior 
fără permisiunea rectoru
lui. Corespondentul ziaru
lui parizian amintea că 
nici monarhia parlamenta
ră, nici dictatura genera
lului Primo de Rivera, nici 
cea de-a doua republică 
n-au suprimat acest vechi 
privilegiu universitar. Ce 
anume a determinat auto
ritățile de la Madrid să

doî președinți constatare

C.T.K., astăzi încep 
Plenarei Comitetulu 
al Partidului Comunist 
Cehoslovacia.

Plenara C.C. al P.C. 
Cehoslovacia, la care 
participa și invitați, va 
bate și Proiectul pre

din 
vor 

dez
bate și Proiectul programului 
de acțiune al P.C. din Ceho
slovacia și unele probleme 
ale situației politice actuale.

PRAGA 27 (Agerpres). — La 
Praga a avut loc cea de-a 40-a 
ședință a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru construcția de 
mașini. Au participat reprezen
tanți din R. P. Bulgaria. R. S. 
Cehoslovacă, R. D. Germană, 
R.P. Polonă, Republica Socia
listă România, R. P. Ungară, 
U.R.S.S. In conformitate cu 
acordul dintre C.A.E.R. și gu
vernul R.S.F. Iugoslavia, la șe
dință au luat parte reprezentan
ți ai Iugoslaviei.

Comisia a examinat și a adop
tat unele recomandări în legă
tură cu îndeplinirea sarcinilor 
care decurg din protocoalele șe
dințelor a 32-a și 33-a ale Co
mitetului Executiv al C.A.E.R.. 
a discutat sistemul efectuării 
lucrărilor referitoare la elabora
rea propunerilor de recoman
dări pentru specializarea pro
ducției de utilaj energetic. A- 
ceste lucrări vor fi înfăptuite în 
colaborare strînsă cu comisiile

Intre 18 și 26 martie a avut loc la Palatul UNESCO din 
Paris, prima sesiune a Comitetului consultativ internațional 
pentru educația extrașcolară. Comitetul este compus din 24 
de experți din diverse țări numiți de directorul general al 
UNESCO pentru o perioadă de doi ani. Ca președinte al Co
mitetului a fost ales Joseph Grohman (Cehoslovacia). Din 
Comitet face parte și Aurel Ghibuțiu (România), membru al 
Comitetului Executiv al U.A.S.R. și secretar al Uniunii In
ternaționale a Studenților.
Comitetul a lucrat în ședințe 

plenare și a constituit, de ase
menea, trei comisii (alfabetizare, 
educația adulților și educația ti
neretului). Reprezentantul român 
i făcut parte din comisia de edu
cație a tineretului.

Comitetul a examinat progra
mul de activitate al UNESCO în 
domeniul alfabetizării, al educați
ei adulților și al tineretului și a 
formulat o serie de recomandări 
menite să ajute pe directorul ge
neral în aplicarea acestui program 
de activitate. Printre altele, Co
mitetul a recomandat ca 
UNESCO să sprijine organiza
rea unei săptămîni internaționale 
de prietenie a tineretului. La 
propunerea reprezentantului ro
mân, Comitetul a recomandat ca 
tema acestei săptămîni interna
ționale să fie consacrată difuză
rii ideilor cuprinse în declarația 
adoptată de O.N.U. cu privire 
la promovarea în rîndurile tine
retului a idealurilor de pace, res
pect reciproc și înțelegerii între 
popoare. După cum se știe, la 
originea acestei declarații adopta-

permanente C.A.E.R. pentru 
energie electrică și pentru folo
sirea energiei atomice în sco
puri pașnice.

Comisia a examinat Informa
rea cu privire la rezultatele 
coordonării cercetărilor științi
fice și tehnice în domeniul con
strucției de mașini și la rezul
tatele creării și perfecționării 
sistemului de control, de regle
mentare și conducere a procese
lor de producție și a adoptat 
hotărîri corespunzătoare în ve
derea accelerării acestor lucrări.

Comisia a examinat și a adop
tat recomandări în vederea 
standardizării în domeniul trac
toarelor și mașinilor agricole, 
precum și recomandările în ce 
privesc cerințele tehnice și 
metodele de experimentare a di
feritelor mașini și utilaje.

Ședința s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie și înțe
legere reciprocă.

■
I

Așadar, paradoxul s-a materializat. După citeva luni de înfrun
tări intre guvern și opoziție, Panama are in prezent doi președinți: 
Marco Robles, care nu recunoaște demiterea sa de către parla
ment, și Max Delvalle, declarat de Adunarea Națională drept noul 
șef al statului.

I
șei ai stasului.

Care este cel autentio sau, mai bine zis, care' se va impune ca 
atare ? Iată întrebarea numărul unu pe care și-o pun în prezent 
panamezii și, odată cu ei, numeroși observatori din capitalele la- 

Itino-americane. Nimeni, firește, nu se hazardează să formuleze 
vreun pronostic, dar cea mai răspindită părere este că rezolvarea 
finală va depinde de acțiunile armatei (gărzii naționale).

■ Actuala situație din Panama este in bună măsură rezultatul 
ofensivei opoziției (care deține majoritatea in parlament) pentru 
cucerirea fotoliului prezidențial. Grupate în așa-numita Uniune 

■ Națională, partidele opoziționiste (de dreapta) au desemnat drept
candidat la președinție, în alegerile de la 12 mai, pe Arnulfo 
Arias, vechi rival al lui Robles, de două ori răsturnat in trecut in 

— timp ce își exercita mandatul prezidențial. Arias cunoștea, desigur, 
și-a axat campania 

asupra Canalului, mergînd pină 
Speculind astfel nemulțumirile 
americană asupra zonei Canalu- 
trecere sub aspect politico-elec- 
său, candidatul guvernamental

tă în unanimitate de O.N.U., se 
află propunerile României.

In raportul tău final, Comite
tul a dat o înaltă apreciere ac
tivității desfășurate de UNESCO 
și de statele membre pentru a- 
plicarea ideilor preconizate î 
declarația O.N.U. cu privire la 
tineret.

Comitetul a reînnoit apoi man
datul a 12 dintre membrii săi, . , . .,
pentru încă doi ani. Printre ■ David Samudio"' 
membrii realeși se află și repre- a c—- - —
zentantul României, n de mare pentru a asigura victoria în alegeri a candidatnlul său

| și de aceea a organizat o lovitură senzațională : înlăturarea pre-

“ a timp ce i,_______________ „
,n 2 of-ul cel mare al panamezilor, și de aceea 

electorală pe tema revendicărilor 
Ila susținerea tezei naționalizării, 

populare cu privire la stăpînirea 
lui, Arias a dobindit o mai mare 

cu rivalul
Opoziția n-a considerat însă avansul de popularitate suficient

Vizite ministrului I

român al energiei ® 
electrice în Franța^ 

8Emil Drăgănescu, ministrul 
energiei electrice al Republicii 
Socialiste România, însoțit de o 
delegație de specialiști careInu poat 

care își 
televizai

."""'Iconvorbiri la Comisariatul pen- | dictul Curții Supreme", 
tru energie atomică cu Francisc 
Perrin, înaltul comisar pentru e- ■ 
nergie atomică și Robert Hirsch, ■ 
administratorul general al Corni- _ .
sariatului pentru energia atomi- 9 opoziției, 
că. Totodată, delegația română “ tului perl 
a avut întrevederi cu conducă- n> 
tori ai unor firme de specialitate g 
ce produc echipament energetic.

La 27 martie, Emil Drăgănescu, gi 
însoțit de Constantin Flitan, am- ■ 
basadorul Republicii Socialiste _ 
România la Paris, a avut o între- E 
vedere cu Maurice Schumann, 
ministrul de stat pentru proble- B 
mele cercetării științifice, atomi
ce și spațiale. întrevederea s-a® 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială.

Ministrul francez a oferit 
dejun în onoarea oaspeților ro
mâni.

în continuare, Emil Drăgănes
cu, împreună cu delegația de 
specialiști români, a vizitat cen
tralele nucleare electrice din 
Brennilis, Chinon și Sâint Lau
rent des Eauy, compania de stat § 
„Electricite de France" și alte a 
instalații electrice.

un

ELVEȚIA. Vedere panoramică a salonului automobilistic din Geneva

adopte o asemenea măsu
ră considerată a fi drept 
cea mai gravă din ansam
blul de hotăriri care vizea
ză studențimea ? Confrun
tarea dintre studenți și o- 
ficialități continuă de mul
te luni și generația tînără 
nu pare dispusă să bată 
în retragere. Cei care au 
investigat pe tinerii ce

plan lupta pentru drepturi 
universitare, pentru o or
ganizare studențească de
mocratică în conexiune cu 
cerințe mai ample care se 
referă Ia întreaga viață po
litică a țării. De altfel, 
cum scria tot „LE MON
DE", mulți sînt observato
rii care consideră că ac
tuala criză universitară re-

liulul național al mișcării 
falangiste au cerut o dez
batere secretă în legătură 
cu incidentele universi
tare.

In același timp, continuă 
să se desfășoare mișcările 
greviste ale tineretului u- 
niversitar și ciocnirile din
tre studenți și poliție. Ști
rile de acest gen parvin

ședintelul (și implicit, a guvernului) înaintea alegerilor. A urmat 
cunoscuta acuzație de susținere neconstituțională a lui Samudio. 
terminată duminică seara cu „demiterea" lui Robles. In toată 
această „lucrătură" opoziția a mizat Pe un element forte : majo
ritatea pe care o deținea în parlament. De altfel, așa-zisa demitere 
s-a făcut exclusiv prin voturile opoziției (29 pentru și o abținere) 
întrucît cei 12 deputați guvernamentali n-au participat la dezbate'ri.

Dar dacă opoziția se sprijină pe parlament, avind în vedere 
majoritatea confortabilă de care dispune acolo, Marco Robles se 
bizuie pe armată. încă în ajunul „procesului" din Adunare, garda 
națională a confiscat toate armele de foo de la persoanele parti
culare și a interzis organizarea de demonstrații pe străzi. Condu
cătorii armatei au fost de acord cu teza președintelui Robles că el 
nu poate fi judecat de parlament, ci numai de Curtea Supremă, 

‘.i va relua activitatea la 1 aprilie. Intr-un comunicat radio
televizat comandanții militari au declarat că 
este calificată să intervină în conflictul care 

nu va aplica hotărirlle
„garda națională nu 
a izbucnit intre gu- 
luate, așteptind ver-

Totuși, se anunfă că trupe ale gărzii au

I
I

efectuat numeroase 
arestări din rîndurile opoziției și se crede că garda va rămine cre
dincioasă lui Robles chiar și după un verdict nefavorabil al Curții 
Supreme. Potrivit ultimelor știri, garda a împrăștiat pe deputății 

‘, care voiau să se întrunească iarăși în incinta parlamen- 
___  pentru ca Delvalle să rostească un „mesaj prezidențial". 
Robles nu l-a mai lăsat de astă dată, nici pe el și nici opoziția, 
să mai pătrundă în Adunarea Națională. Se anunță că printre cei 
arestați s-ar afla însuși Arnulfo Arias, în automobilul căruia s-au 
găsit bombe cu plastic.

Observatorii așteaptă cu mult interes reacțiile Washingtonului. 
Cu toate că în cercurile guvernamentale americane s-a afirmat că 
S.U.A. vor rămine „neutre", considerind conflictul panamez drept 
o problemă internă a țării respective, nimeni nu se îndoiește că, 
în fapt, Casa Albă urmărește cu cea mai mare atenție evoluția 
evenimentelor de la Ciudad de Panama. Care din cei doi (Robles 
sau Arias) este mai agreat ? Potrivit unor declarații ale lui Sa
mudio, care îșî vede în mod serios periclitate șansele, Statele Unite 
„care în 1964 l-au sprijinit pe Robles, simpatizează acum cu Arias". 
De fapt, chestiunea n-ar mai fi acum de a alege între actualul 
președinte și Arias, intrucît și așa mandatul lui Robles expiră în 
octombrie, ci între candidatul guvernamental, David Samudio și 
ambițiosul Arnulfo Arias. Avind în vedere orientarea generală de 
dreapta a actualei opoziții parlamentare, e posibil ca la Washington 
luările de poziție radicale în privința Canalului ale candidatului 
opozant să fie considerate drept figuri de stil electorale și, ca atare 
candidatura lui să fie mai agreată.

Deocamdată, însă, lupta pentru putere stîrnește îngrijorare în 
întreaga țară. Numeroase organizații sindicale Și studențești în- 
tr-un apel adresat populației cer ca aceasta să manifeste vigilență, 
pentru ca actualul conflict să nu se soldeze cu suprimarea garan
țiilor constituționale și cu alte îngrădiri ale libertății.

ION D. GOIA

O știre transmis* deunăzi 
de agențiile de presă relata 
despre sistarea pe timp de 
24 de ore a producției — 
pentru a cincea oară de la 
începutul acestui an I — ta 
minele importantului bazin 
carbonifer Saar. Faptul, re
flectă greutățile de desfacere 
pe care le întimpină industria 
carboniferă din R.F.G. Și 
aceasta în ciuda faptului că 
în 1967 producția a scăzut cu 
20 milioane tone față de anul 
precedent.

Situația nu este caracteristi
că numai industriei carboni
fere vest-germane ci e și a 
altor țări membre ale Comu
nității europene a cărbunelui 
și oțelului (C.E.C.O.). Potri
vit unor date făcute recent 
cunoscute la sediul acestui 
„organism specializat" al Pie
ței comune, dacă în 1967, ta 
R.F.G„ 70 de centre carboni
fere din 91 an încetat lucrul 
pe perioade mergînd de la o 
zi Ia 35 zile, ta Belgia ta 
33 de centre din 42 nu s-a lu
crat de Ia o zi la 25, iar ta 
Franța, 44 centre din 63 —
au cunoscut aceeași situație 
pe intervale de la o zi la 12 
zile. Și deși producția a scă
zut cu 9,8% (față de 6,5% ta 
1966 și’ 4,5% în 1965) stocu
rile de cărbune nevindut au 
crescut cu 3,2 milioane tone.

Ziarul LE MONDE, înfăți- 
șînd situația din C.E.C.O., 
menționa, de asemenea, că, în 
anii de 
„pod"-ului 
oțelului, 
niferă a „celor 6" 
zut cu 22,5%. Totodată, 
timp ce în urmă cu 10 ani în 
abatajele din țările Pieței co
mune lucrau 669 000 mineri, 
în prezent nu sînt folosiți de- 
cît 300 000 ; efectivele mine
rilor au scăzut cu 223 000(58'/,) 
în R.F.G., cu 72 000 (64'/.) în 
Belgia, cu 53 000 (36%) în 
Franța.

Abordînd situația din â 
dustria carboniferă a corn • 
nității — ca și cea de pe pla
nul altei surse de energie : a- 
tomul — reprezentanții mai 
multor țări membre ale Pieței 
comune au subliniat, cum re
lata LE MONDE, că „dacă 
cele două situații s-au putut 
degrada pînă la un asemenea 
punct, aceasta se datorează 
lipsei de spirit comunitar al 
celor șase guverne". O cons
tatare care se tot face auzită 
de destui ani.„

după crearea 
cărbunelui și 

producția carbo- 
„celor 6“ a scă- 

în

• CONFERINȚA Națiunilor 
Unite pentru codificarea prin
cipiilor de drept internațional 
referitoare la tratate, a ales 
miercuri pe cei 23 de vicepre1- 
ședinți ai conferinței și preșe
dinții comisiilor plenare și re
dactare. împreună cu președin
tele conferinței aceștia formea
ză biroul conferinței, care în
drumă desfășurarea generală a 
lucrărilor. Printre țările ai 
căror reprezentanți au fost 
aleși vicepreședinți se află și 
România. Lucrările propriu 
zise, asupra fondului probleme
lor ce vor fi examinate de 
conferință, vor începe astăzi.

?. N.

ța unei forțe militare speciale 
filipineze în statul malayezian 
Sabah. După cum se știe, gu
vernul malayezian a remis deja 
autorităților filipineze o notă 
de protest referitoare la această 
problemă.
• DUPĂ CUM anunță agen

ția C.T.K., la Pekin a fost sem
nat un acord cehoslovaco-chinez 
referitor la schimbul de măr
furi și plăți pe anul 1968. Po
trivit acordului, Cehoslovacia

va livra R. P. Chineze mașlnl- 
unelte autocamioane, motoare 
Diesel și laminate. R. P. Chi
neză va exporta in Cehoslova
cia orez, oleaginoase, materii 
prime pentru industria textilă, 
metale neferoase și alte măr
furi.

ÎN FUNCȚIA de președinte al 
Parlamentului finlandez a fost 
ales Vieno Sukselainen, pre
ședintele fracțiunii parlamen
tare a partidului de centru.

universitară"
Noi măsuri represive impo
triva studenților spanioli

populează amfiteatrele spa
niole au putut constata nu 
numai o aderență la idea
lurile democratice, ci și o 
profundă convingere a ne
cesității înnoirii societății 
spaniole. Studenții spa
nioli nu se mărginesc la 
revendicări de ordin se
cundar. Ei aduc în prim

flectă criza regimului. Ști
rile care provin de la Ma
drid vorbesc despre deza
corduri între diferitele 
tendințe pe care se bazea
ză actualul regim spaniol 
(în special între conducă
torii falangiști și echipa 
„tehnocraților"). Un nu
măr de membri ai consi-

aproape cotidian. Prelun
girea stării de tensiune 
din facultățile spaniole 
dezvăluie amploarea con
flictului dintre studenți și 
autorități, precum și faptul 
că studenții nu par a fi 
intimidați de măsurile re
presive luate de către ofi
cialități. Nici arestările nn

reușesc să diminueze re
marcabila combativitate a 
studențimii spaniole. O se
rie de măsuri au fost luate 
împotriva corpului didac
tic. Un grup numeros de 
cadre didactice de la uni
versitatea din Barcelona 
au fost înlăturate din via
ța universitară deoarece au 
îndrăznit să protesteze îm
potriva intervențiilor poli
țienești. Conferințele mai 
multor profesori (persona
lități cunoscute nu numai 
în Spania) au fost inter
zise. Rectorul universității 
din Madrid, Prieto Castro, 
a demisionat pentru a pro
testa împotriva amestecu
lui poliției în viața uni
versitară. Rectorul a încer
cat să-și apere studenții 
amenințați de brutala in
tervenție polițienească.

Faptul că guvernul spa
niol s-a văzut nevoit să 
dezbată, încă o dată, „cri
za universitară" și să a- 
dopte măsuri de o severi
tate deosebită vădește ine- 
ficiența tentativelor ante
rioare de a readuce „ordi
nea" cu ajutorul poliției 
în facultățile de la Ma
drid, Barcelona, Bilbao 
eto.

Conferința Națiunilor Unite 
pentru comerț și dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D. II) a hotărît 
miercuri să-și prelungească lu
crările pînă vineri la miezul 
nopții. Președintele conferinței 
Dinesh Singh, ministrul comer
țului al Indiei, a explicat că 
această amînare este necesară 
pentru a se permite definitiva
rea și adoptarea raportului ge
neral asupra lucrărilor diferite
lor comisii.

In ședința de marți, conferin
ța a aprobat un plan privind 
crearea unui sistem general de 
preferințe, care prevede acor
darea unui tratament preferen
țial exporturilor din țările în 
curs de dezvoltare. Planul ale 
cărui detalii nu au fost încă e- 
laborate în întregime, a fost a- 
doptat în unanimitate.

• MIERCURI în cadrul 
dinței sale lunare, Comitetul 
Executiv al Partidului laburist 
a exclus din partid pe Des
mond Donnelly, deputat „re
bel" care s-a opus intenției 
guvernului de a retrage trupe
le britanice din Golful Persic 
și Asia de sud-est pînă în 1971. 
El a încălcat astfel disciplina 
impusă, exprimîndu-șl neîncre
derea față de conducerea pre
mierului Harold Wilson. Obser
vatorii notează că această șe
dință a prilejuit prima intîlni- 
re între premierul Wilson și 
George Brown, de Ia demisia 
acestuia din urmă din funcția 
de ministru de externe. După 
cum se știe, printre motivele 
sale, George Brown a mențio
nat conducerea neadecvată a 
activității Cabinetului de către 
Harold Wilson. El a hotărît 
să-și mențină funcția de lider 
adjunct al partidului laburist.

M. RAMURĂ

PRIMUL MINISTRU malaye
zian, Tunku Abdul Rahman, a 
declarat că în relațiile dintre 
țara sa și Republica Filipine va 
interveni o încordare gravă dacă 
oficialitățile de la Manila nu 
vor da guvernului Malayeziel 
explicații în legătură cu prezen-

Provocări militare americane de-a lungul

zonei demilitarizate coreene

Citind surse din -Seul, agenția A.C.T.C. scrie că în ziua de 28 
martie întregul efectiv al celei de-a doua divizii a trupelor a- 
mericane dizlocate în Coreea de sud, la sud de zona demilitari
zată, a întreprins pe scară largă exerciții de război. Forțe ale 
marinei militare americane au executat, de asemenea, timp de 
șase zile, exerciții antisubmarine și de ajutor naval la sud-est 
de apele teritoriale ale R.P.D. Coreene. In timpul acestor exer
ciții de război, forțele militare americane au comis, în mod 
frecvent, provocări militare de-a lungul zonei demilitarizate.

Intr-un sat din Republica Coasta de Fildeș
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